
ולמדינה לתורה לאומהמוקדש    
  

  

  

  
  יוצא לאור על ידי

  הפועל המזרחי באמריקה-המזרחי

  

  :העורכים

  הרב אלחנן אשר הכהן אדלר

  הרב נתנאל הלפגוט

  

  :הפועל המזרחי באמריקה- הנהלת המזרחי

  נשיא, הרב שמחה קראוס

  מנהל כללי, בערל געלבשטיין

  

  ב-אחוברות , 'נכרך 

 ה"תשס, תשרי

המזרחאור



 
 
 

Or HaMizrach is published with the support 
of the Center for Religious Affairs in the 

Diaspora – World Zionist Organization, and 
The Louis and Etta Schiff Foundation 

  ,ת העולמיתהסתדרות הציוני –בתפוצות 
  וקרן לואיס ואטה שיף

  בסיוע של המרכז לשירותים רוחניים
  אור המזרח יוצא לאור

 

© 2004 – Religious Zionists of America 
All rights reserved. 

No part of this publication may be translated, reproduced, stored in a retrieval system 
or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical photocopying, 

recording, or otherwise, without permission in writing from the publisher. 

  הפועל המזרחי באמריקה-כל הזכויות שמורות למזרחי

  ,אין להעתיק חוברת זו או קטע ממנה בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני
  ללא אישור בכתב) מיזעור והקלטה, לרבות צילום (אנייכמגנטי או מ

  .הפועל המזרחי באמריקה-מהסתדרות המזרחי

 
  

 
 
  
  

Printed in the U.S.A. by: 
H.M. Spira Printing 

313 W. 37 Street, New York NY 10018 (212) 736-6645 



  דבר המערכת
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 ס"חידושי השמדור 



 ד"הי, ל"ם זיהרב דוד יעקב הלוי אפלבו

  *קידושין בין השמשות והזמה בעדי קידושין

מאריך לחלוק על הנודע ביהודה בעניין ) 'ג סימן ו"ח(הבית הלוי 

מכיון ) ז"ע מהדורא קמא סימן נ"אה(דלפי הנודע ביהודה , עדים זוממים

כי לא נאמר שיעשה להם כאשר זמם , שאי אפשר להזים עדי קידושין

לאסור נשותיהם על עדים כי מה יעשו הרי אי אפשר , לעשות לאחיו

ואם אמרו העדים שאינם . ממילא עדותן אינה נפסלת בחקירות, זוממים

ומה שמבואר בכל . יודעים זמן הקידושין עדיין עדותן כשרה מהתורה

היינו שיש מצוה על , מקום שצריכים דרישה וחקירה לקבל עדות בבית דין

ם יאמרו באיזה ענין אבל א, וגם כן בעדי קידושין, הבית דין לדרוש ולחקור

ולדברי הנודע ביהודה זה כולל גם , אין העדות נפסלת, שאינם יודעים

  .שעדותן מתקבלת, כשלא ידעו את הזמן

במקום "סברת הנודע ביהודה מסתמכת על היסוד שכתב בלשונו 

דלא שייך כאשר זמם שוב דין החקירות והבדיקות שוים דשניהם 

אמנם אם אמר העד איני ,  ולבדוקדאורייתא והדיין חייב לדרוש ולחקור

יודע כי היכי דבבדיקות לא נתבטל העדות גם בחקירות כן דבזה חקירות 

, זאת אומרת". לא אלימי מבדיקות דבלאו הכי לא היה שייך כאשר זמם

, כי אינו שייך לעשות להם כאשר זמם, שכיון שאין דין הזמה בעדי קידושין

  .זמןאם כן לא נפסלה עדותו אם אינו יודע ה

מעידין אנו את .): "ג(והנה יש להקשות מהמשנה במסכת מכות 

בפנינו "י "ופירש רש" איש פלוני שגירש את אשתו ולא נתן לה כתובתה

ביום פלוני וזה אומר לא גירשתי ואיני חייב לה כתובתה ונמצאו זוממים 

ומאי שנא עדי . הרי שיש לעדי גירושין דין עדים זוממים, "בעמנו הייתם

" ויצאה מביתו והלכה והיתה"והלא מהפסוק ? ין מעדי קידושיןגירוש

ואיך " מקיש הויה ליציאה.) "ה(דרשינן במסכת קידושין ) ב:דברים כד(

ואם תרצה לומר ? יתכן שבעדי גירושין יש דין הזמה ובעדי קידושין לא

, שבעדי גירושין הרי יש כאן עניני ממונות לשלם את הכתובה וכדומה

 שהעדים יחויבו בתשלום הוצאת "עשיתם לו כאשר זמםו"ואפשר לקיים 

הרי גם במקביל יש בקידושין עניני , הכתובה כפי שזממו לעשות לאחיהם

                                                                                                         
ווה מאמר זה עמד לצאת לאור בתוך קובץ תורני לקראת יום החתונה של בתו נא *

הכנסנו פה ושם שינויים . (ומששון ליגון ובכי, יום שנהפך משמחה לאבל, ד"הי, ל"ז
ר שתהיו שפתותיו דובבות בקבר ותגן זכותו עלינו ועל "יה.) קלים למען ירוץ הקורא בו

 . ה"תנצב. כל בית ישראל עדי עד



10 אור המזרח

והנה הבית הלוי חולק על הנודע ביהודה ואומר שידיעת הזמן הוי 

וגם . וכל שלא נתברר הזמן של המעשה אין כאן עדות כלל, תנאי בעדות

ידיעת הזמן מעכבת , בהני דברים דלא שייך בהו חיובא דכאשר זמם

הרי הוא מחדש שיש , ולמעשה כפי שהבנתי את דברי הבית הלוי. בעדות

ידיעת הזמן בכדי שתהיה עדות שאפשר ) א: דינים בידיעת הזמן בעדות' ב

ידיעת הזמן ) ב; להזימה על ידי שיוכלו לומר עמנו הייתם באותו זמן

) טו:דברים יג" (ודרשת וחקרת ושאלת היטב"שנובעת מהדרשה על הפסוק 

ר חנינא דבר "א.): "ג(והרי איתא במסכת סנהדרין , שותהמדבר בדיני נפ

תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה שנאמר 

ומה טעם אמרו דיני ממונות לא ) כב:ויקרא כד(' משפט אחד יהיה לכם'

והרי עדי אישות ". בעינן דרישה וחקירה כדי שלא תנעול דלת לפני לווין

שלא תנעול "ואין בעדי אישות משום , בר מממוןנלמד בגזירה שוה דבר ד

  .לכן עדים שאינם יודעים הזמן פסולים" ,דלת לפני לווין

ה "והנה הבדיקות שהיו בודקין את העדים מפורשות במשנה בפ

היו בודקין אותן בשבע חקירות באיזה שבוע באיזו שנה : "א"מסנהדרין מ

ובודאי ". זה מקוםבאיזה חודש בכמה בחודש באיזה יום באיזו שעה באי

ע "וצ. לפי שיטת הבית הלוי חייב העד לדעת את היום בשבוע וכמה בחדש

 שבמקרה שיהיו –לפי הבית הלוי מה יהיה הדין בקידושי בין השמשות 

הקידושין במהלך בין השמשות הרי העד לא ידע לומר באיזה יום בשבוע 

 וכמו דאיתא ,כי בין השמשות הוי ספק יום ספק לילה, ובאיזה יום בחודש

תנו רבנן בין השמשות ספק מן היום ומן :): "לד(בברייתא במסכת שבת 

  ".הלילה ספק כולו מם היום כולו מן הלילה

וכדי להבהיר את עניין הספק שיש בבין השמשות אסכם בקיצור 

הסובבות על סתירה בין הגמרא במסכת , נמרץ את השיטות שיש לגביה

מהסוגיא במסכת שבת מבואר .). צד(והגמרא במסכת פסחים :) לד(שבת 

כי לפי רבי יהודה בין השמשות הוא משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח 

והנה זה . רבעי מיל' מאדימין ולפי המסקנא שם בין השמשות דרבי יהודה ג

סותר את דברי הגמרא במסכת פסחים דאיתא שם שמהלך אדם בינוני 



11 ד"הי, ל"ם זיהרב דוד יעקב הלוי אפלבו

ישנן שתי דיעות בראשונים איך לחשב משך בין השמשות 

הוי מעלות " כמה מהלך אדם ביום"י הפשט ב"לפי רש: מהברייתא הזו

 מיל בבין השמשות של 4שמתוכם ,  מיל40השחר עד צאת הכוכבים מהלך 

מה ועד  מיל בין הנץ הח32-ו,  מיל בבין השמשות של ערב4-ו, בוקר

(=  של היום עצמו 4\32החישוב הוא שבין השמשות הוי , אם כן. השקיעה

 שעות כל 12,  שעות בה שהיום והלילה שווים24ביממה של , לדוגמא). 1\8

משך בין , זאת אומרת – דקות 90 שעות הוי 12שמינית מהיום של , אחד

ישנם דעות בראשונים שהפשט בברייתא של , אבל.  דקות90השמשות 

הינו הזמן שבין הנץ החמה לשקיעת "  מיל40מה מהלך אדם ביום כ"

זאת .  מיל בכל צד של בין השמשות4ובנוסף לכך מהלך עוד , החמה

 שעות 12ועשירית של ,  של היום1\10 = 4\40אומרת שבין השמשות מהוה 

  . דקות72הוי 

 18רבעי מיל כ ' נמצא שלפי הגמרא בשבת בין השמשות הוי ג

אך לפי ) תלוי בשיעור מיל כדלעיל(ות לאחר שקיעת החמה  דק24דקות או 

מדובר ביממה ( דקות 90 דקות או 72הגמרא בפסחים בין השמשות נמשך 

  ).שהיום והלילה שווים

שעמד על ) ה רבי יהודה"בד. לד(פסחים ' במס' ועיין בתוס

ת מיישב את הסתירה בזה שלדעתו ישנן "ור ,ל"הסתירה בין הגמרות הנ

והשקיעה , השקיעה הראשונה היא השקיעה האסטרונומית: שתי שקיעות

וזו , וישנה שקיעה שנייה. כלומר ארבע מיל, הזו נמשכת עד צאת הכוכבים

שקיעה הלכתית המתחלת שלשה ורבע מיל לאחר השקיעה 

לדעת . רבעי מיל' והשקיעה הזו נמשכת עד צאת הכוכבים ג, האסטרונומית

רבעי מיל שמתחילים ' ות של גת הגמרא בשבת מתייחסת לבין השמש"ר

והגמרא בפסחים מתייחסת לארבע מילין מהשקיעה , מהשקיעה השנייה

ת לאחר השקיעה "לדעת ר. ועד לצאת הכוכבים) האסטרונומית(הראשונה 

, הראשונה עדיין היום גדול לכל דיני התורה ועד לאחר שלשה ורבע מיל

ח סימן " באוא"המחבר והרמ. שלאחר מכן מתחיל בין השמשות ההלכתי

  .וכן דעת רוב הראשונים, ת"א פוסקים כר"רס

ת יש לשאול מה היא המשמעות של השקיעה הראשונה "לפי ר

ניתן ליישב שיש ? האסטרונומית אם אין התחלת בין השמשות לאחריה
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.  אחרא מיישב את הסתירה ביו הגמרות באופן"הגר, לעומת זאת

ובין השמשות מתחיל מיד עם , לפי הגאון הסוגיא במסכת שבת עיקר

שאז , רבעי מיל לאחר השקיעה' ועד לג, שקיעת החמה האסטרונומית

' הגמרא בפסחים המדברת על ד, לדעתו. מתחיל צאת הכוכבים ולילה גמור

מילין מתייחסת להמשך התעמקות החושך שהולכת ומתמשכת עד 

' צאת הכוכבים ההלכתי כבר ישנה בג, לפי הגאון. ןמילי' שהשיא מגיע בד

ועד , מילין' והחושך ממשיך עד ד, אבל עדיין אין חושך מוחלט, רבעי מיל

מילין אין להוסיף ' אבל לאחר ד, ק"אז הגבול של מצות תוספת שבת במוצש

  .מחול על הקודש לפי הגאון

 44' עמ(ם ספר אהבה "ועיין בספר פרח מטה אהרן על הרמב

ל שהאריך "יק זצ'ר אהרן הלוי סולוביצ"ג הר"של מורי ורבי הרה) לאהוה

. להסביר ענין המהות של הספק שיש בבין השמשות ספק יום ספק לילה

  :ישנן מספר שיטות בראשונים בענין המהות של בין השמשות

י היא שהספק הוא שמא בין השמשות של בוקר מן היום "שיטת רש

ם היא שספק אם כל בין "שיטת הרשב, הובין השמשות של הערב מן הליל

ת היא שיש כלשהו בין "ושיטת ר, השמשות מן היום או חציו מן היום

  .השמשות שספק אם כולו מן היום או מן הלילה

ר יוחנן בעי "א:): "מז(עיין במסכת יומא . א"וישנה גם שיטת הריטב

גואי אמר רב פפא ד, רבי יהושע בן עוזאה בין הבינים של מלא קומצו מהו

לא תיבעי לך דודאי קומץ הוא דבראי לא תיבעי לך דודאי שיריים הוא כי 

אמר רב יוחנן הדר פשטה יהושע בן עוזאה בין , תיבעי לך דביני ביני מאי

כל הראשונים הקשו על המסקנא דרבי יוחנן דבין ". הבינים ספק נינהו

 דהרי זו היתה השאלה המקורית שיש ספק מהו הדין של, הבינים ספק

ואיך מסתפקים בתשובה דספק , החלק של הקומץ שנמצא בין האצבעות

א שהשאלה היתה מהי הקבלה למשה מסיני לגבי בין "ותירץ הריטב? הוא

האם יש ספק מחמת חסרון הידיעה אבל כלפי שמיא גליא שיש  –הבינים 
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לוקת שיש מפאת המח, ואוסיף שיש לנו ספק נוסף בבין השמשות

וצאת הכוכבים של הגאון מגיע לפני , בראשונים בזמני בין השמשות

ולכן יש פרק זמן שישנה מחלוקת , השקיעה ההלכתי של רבינו תם

והעדים לא יכולים לדעת באיזה יום . ראשונים לגמרי באיזה יום זה

  .כי יהיה לפי דעה אחת יום קודם ולפי דעה שנייה יום הבא, הקידושין

 עדי קידושין בבין השמשות אם יכולים לומר שהם והנה לגבי

כי לפי . ל"תלוי בשיטות הראשונים הנ, יודעים באיזה יום היה הקידושין

הדעה שמקבלת את ההנחה שהספק של בין השמשות הוא מחמת שאינם 

 – אולי בין השמשות מן היום ואולי בין השמשות מן הלילה –יודעים האמת 

יום ) לדוגמא(היום שהיה בו הקידושין היה אז העדים לא יכולים לומר ש

. כי אין הם יודעים לומר משום שבין השמשות ספק, רביעי או יום חמישי

וגם לגבי הספק שנובע ממחלוקת הראשונים בזמן בין השמשות לא סביר 

אבל , א זה היה יום רביעי"שהעדים יאמרו לבית דין בבדיקות שלפי הגר

  . ת זה קרה ביום חמישי"לפי ר

והאמת " דין ספק"א שבין השמשות הוי "ך לפי היסוד של הריטבא

אז אף , אלא ספק במהותו, היא שאין זה לא יום רביעי ולא יום חמישי

של " בדין ספק"שהעדים לא יודעים שהתשובה הנכונה ליום האירוע היא 

אמנם ייתכן לומר שאם העדים אומרים לבית , בין השמשות שבאותו היום

כגון שהקידושין היה בבין השמשות שבין , ם המדוייקיםדין את כל הפרטי

שזה יספק את הבדיקה של , ו אלול"ד אלול לבין יום חמישי ט"יום רביעי י

אבל עדיין יש מקום להסתפק בכך משום . בית דין ונחשב שיודעים הזמן

 והרי –" באיזה יום"שלשון המשנה המתארת את הבדיקות נוקטת בלשון 

  .דעים באיזה יוםלמעשה אין העדים יו
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, והנה חשבתי שיש לחלק בין עדות של עדי קידושין מצד אחד

שלגבי . להגדת עדות בבית דין מצד שני, שהם עדי קיום ולא עדי ראיה

אבל , הגדת עדות בבית דין יש צורך להיבדק על ידי בית דין ולדעת הזמן

 בשעת הקידושין הרי אין מתן עדות או הגדת עדות אלא עדות של קיום

ובזה שפיר מהני הראייה של העדים את מעשה הקידושין בלי , הקידושין

והקידושין ', שיש ענין של דרישה וחקירה או עדות שאתה יכול להזימה וכו

  .חלין על בסיס ראיית העדים את מעשה הקידושין בלבד

אז , אמנם כאשר עדים אלו יידרשו להגיד את עדותן בפני בית דין

ולפי הבית , לא ידעו הזמן האם עדותן בשרה אם –שוב שייכת השאלה 

אבל אין זה נוגע לעצם חלות , הלוי אם לא ידעו הזמן עדותן פסולה

  .והקידושין יחולו גם אם קדשה בבין השמשות, הקידושין בשעת מעשה

ונמצא ראייה מסויימת לחילוק זה בין דין עדות של קיום לדין 

ן באט הפנה אותי לקצות ר אהר"ידידי הר. עדות של הגדה בפני בית דין

: וכותב שם, ט שמאריך בענין פסול אלם מעדות"ק י"ו ס"החושן בסימן מ

במידי דלא בעי הגדה כגון בשטר כיון שהוא מחוסר ' ופסול להעיד אפי"

ט נמי פסול אלם להיות עד בקידושין "הגדה ופסול משום פסול הגוף ומה

והנה הקצות מחלק ". צ הגדה אלא לגוף הקידושין"ג דעידי קידושין א"אע

בין עדויות של הגדת עדות לעדויות של קיום הקידושין שאינה צריכה 

ולמרות שכתב שאלם עדיין פסול בשניהם כי הפסול שלו הוי פסול , הגדה

אבל הניח אפשרות שיש עדויות אחרות שיהו פסולות כאשר נדרשת , הגוף

כגון , אבל יהו כשרות כאשר אין צורך בהגדה" הגדה"החלות שם 

וייתכן לפי דברינו שעדי קידושין שאינם יודעים הזמן שייכים . בקידושין

, העדות כשרה, שכאשר רואים את הקידושין בלי לדעת הזמן, לסיווג הזה

אם אינם , אבל אם יבואו לבית דין להעיד ויצטרכו להגיד עדותן בבית דין

  .יודעים הזמן עדותן לא תתקבלנה

ות של עדי קיום מתקיימת בלי וכל זה נכון לומר רק אם העד

אבל אם נמצא דעות המצריכות כל דיני ההגדה גם . הדינים של הגדת עדות

אזי העדי קידושין יצטרכו , בשעת הקיום של עדות לקיום כגון קידושין

להתעדכן לאיזה חודש ובאיזה יום ובאיזה שעה ובאיזה מקום כדי 

  .שהקידושין יחולו לפי הבית הלוי



15 ד"הי, ל"ם זיהרב דוד יעקב הלוי אפלבו

דלפי הנודע , עם הקושיא נגד הנודע ביהודהונשארנו עדיין 

ואילו מצאנו במשנה מפורשת , ביהודה ראינו שעדי קידושין אינן בני הזמה

  ?ולמה לחלק –במסכת מכות שעדי גירושין בני הזמה 

י בטוב טעם ודעת להלן בקונטרס זה "ועיין מה שכתב בני יצחק נ

" אשר זמםכ"שישנה אפשרות לפרש הדין של " הזמה עקיפה"במאמרו 

, שהוא שייך רק כאשר ההזמה גורמת באופן ישיר להשלכות של העדות

  .והעונש או ההפסד לנידון מחובר מישירין לעדות

כי המשנה במכות לא הסתפקה בעדות של הזוממין , והנה דא עקא

אלא , וממילא היו השלכות לעצם אי תשלום הכתובה" גירש את אשתו"

ויש להעלות את הסברא . הכתובהשהעדות כללה בתוכה את אי תשלום 

חייבין העדים לשלם " ולא שילם לה כתובתה"שדווקא בעדות שכוללת 

כי , בלבד אינם חייבים" גירש את אשתו"אבל אם העידו " כאשר זמם"מדין 

  .לא גרמו במישרין להפסיד לנידון את ערך הכתובה

" קידשוה ולא שילם לה מזונות"אם יבואו עדים ויאמרו , ואם כן

אין הכי נמי ההקבלה לעדות של המשנה מובילה להבנה שהעדים , דומהוכ

, "כאשר זמם"מדין , האלו יחוייבו בתשלום המזונות שהפסידו לנידון

ובכהאי גוונא שפיר איכא דין הזמה בעדי קידושין אפילו לפי הנודע 

  .ביהודה



  ם דוב גנקחהרב מנ
 ש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנןרא

  *יהושע' ג ור"ומעשה דר, בענין נשיא

יום שהעבירו את רבן גמליאל מן על המסופר .) דף כח(ברכות ' בגמ

נו את רבי אלעזר בן עזריה יומ, הנשיאות מפני שציער את רבי יהושע

ל "וז. כ בא רבן גמליאל לפייס את רבי יהושע"להיות נשיא במקומו ואח

, עשה בשביל כבוד אבא, ח ביהלא אשג,  נעניתי לך מחול ליאמר לו: "'הגמ

אמר להו ההוא כובס אנא , אמרו לו מאן ניזיל ולימא להו לרבנן, פייס

יהושע לבי מדרשא מאן דלביש מדא ילבש מדא ' שלח להו ר, אזילנא

כלומר הרגיל בנשיאות ,  הרגיל ללבוש המעיל ילבש–י דלביש מדא "פירש[

לביש מדא שלח מדך ומאן דלא לביש מדא יימר ליה למאן ד ]יהיה נשיא

  ." ואנא אלבשיה

: ל" וז,א ביאר מה דקאמר מאן דלביש מדא ילבש מדא"ובמהרש

וילבש שאול 'ש "מבואר כי המדא הוא בגד החשוב שלובשין המלכים כמ"

כן תלבשנה בנות המלכים 'ש "י וכמ" והוא מעיל כפירש'מדיודוד את 

ודה ולא כן רבי  היה מבני הנשיאים ומלכים מבני יהג"ולפי שר .'מעילים

אלעזר בן עזריה שהיה כהן ואין ראוי להיות מלך ונשיא אלא מזרע יהודה 

לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל .) ה( ק דסנהדרין "ש פ"וכמ

יהושע לומר ' ולזה בא ר, ' וכוחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הללמו

ע "אין ראוי לראבג שהיה מבני הנשיאים ו"דמדינא תחזור הנשיאות לר

ש שנענשו מלכי חשמונאי שהיו "שהיה כהן ליטול הנשיאות ממנו וכמ

   .ש"ע" 'וכוכהנים על שנטלו להם מלכות השייך לזרע דוד 

היכי נעביד נעבריה גמירי מעלין בקדש : "שםדאיתא ' בגמיין עוד וע

 אלא , נדרוש מר חדא שבתא ומר חדא שבתא אתי לקנאויי,ואין מורידין

 והיינו דאמר מר שבת של מי ,ע חדא שבתא"באג תלתא שבתא ור"רלדרוש 

ג "דמה דר' א בגמ"והנה לפי מה שביאר המהרש." ה היתה" של ראבהיתה

ע למה היה "ע שהיה כהן לא היה ראוי לנשיאות צ"הוחזר לנשיאות וראב

שהרי בתורת כהן , 'הדלהיות נשיא אפילו שבוע אחת מתוך ע "ראבראוי 

דהנשיאות שייכת ליוצאי חלציו של יהודה , ת נשיאהיה מופקע מלהיו

  .לבדב

                                                                                                          
שקדשו שם שמים , ד"הי, ל"זצ, ר דוד אפילבוים ובתו נאוה" לזכר נשמות הרב ד*

 .של אהבת התורה האומה והארץלמופת וכל חייהם היה דוגמא , בחייהם ובמותם
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מלכים ' א מהל"ם פ"דעיין ברמב, ד"ונראה לתרץ על פי שיטת הראב

ים לעולם שנאמר כסאך יהיה דמלכי בית דוד הם העומ: "ל"שכתב וז' ט' הל

אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל תפסק המלכות מביתו  .נכון עד עולם

א "א: "ל"ד וז"ש בהשגת הראב"וע ".א כל הימיםשהרי נאמר לירבעם אבל ל

כן הוא אילו לא ודאי א' זה סותר מה שאמר למעלה ולא המלכות בלבד וכו

היה ירבעם מלך כשר ובניו כשרים לא היתה מלכות פוסקת מזרעו אבל 

ז נראה דזהו גם "ולפי." היתה שניה למלכות בית דוד כגון קיסר ופלג קיסר

פעמים ' ג היה מגיד השיעור ג"ג ולכן ר" לרע שהיה שניה"דינו של ראב

  .ע פעם אחת דהיינו כקיסר ופלג קיסר"באור

.) דף קב(בסנהדרין ' גמנמצא בד "מקור לדברי הראבשהונראה 

ה לירבעם בבגדו "תפשו הקבאבא אחר ש' אמר ר, מאי אחר: "דאיתא שם

בן , אמר לו מי בראש, ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן

ה לירבעם בן ישי "דזהו מה דקאמר הקב, " בראש אי הכי לא בעינאייש

ל "זציק 'סולוביצד "ר מרן הגרי" למוכןואמרתי [ .בראש ואתה שני לו

  .]קלסיהו

בענין קידוש החודש ) א"ז חוברת י"שנה י(והנה עיין מוסף הפרדס 

שי עיין חידו, ל"מ זצ" של הגרםדברים ההובאמת (ל "ח זצ"מאת מרן הגר

סובר שהוכיח דיש חלות שם נשיא בעצם הגברא ולכן )  הלוימ"הגר

גם דשייך עובר באיסור דקללת נשיא הסנהדרין המקלל נשיא ם ש"הרמב

 ).ת נסתפק בזה"עהבפירושו ן "הרמבואילו (לא רק למלך ולנשיא הסנהדרין 

נשיא ש דהיינו "כגון אני מהו בשעיר") :יא(משאלת רבי בהוריות בואר וכן מ

  . וחזינן דיש חלות שם בגברא דנשיא הסנהדרין,נהדרין נכלל בדין נשיאהס

אחד מהשבעים ואחד זקנים כל א  אל, לבדבנשיאמסוים ואין זה דין 

האמור ד הגדול " דמלבד דין ב, חלות שם ומינוי בגבראויש לד הגדול "מב

בכל התורה בנוגע להוראותיו וחלות דיניו עוד איכא חלות שם מינוי בגברא 

למדידת עגלה מצאנו דממה שדבר זה מוכח ו. בכל אחד מחברי הסנהדרין

הוי חוץ ללשכת הגזית ובלא דאף ד הגדול "מבצריך חמשה זקנים ערופה 

  .ד הגדול"בבכחבר דיש עליהם שם בגברא כ משום "ובע, א זקנים ביחד"ע

פ הראיה אף "מה דנהג דין קידוש החודש עח "הגרובזה תירץ 

 של סנהדרין "גברא"ח ב"קידוהן ממקומה דתלוי דין לאחר שגלתה סנהדרי

  .ש בדבריו" ע,נוהג אף חוץ ללשכת הגזיתוזה 
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בעא מיניה : "ל"איתא וזח "שהביא הגרל "הנבהוריות ' גמהנה בו

י "ופירש, "הרי צרתך בבבלאמר ליה , ן אני מהו בשעיררבי מרבי חייא כגו

 הוי נשיאות מעליא כלומר נשיאות דידי מי – כגון אני מהו בשעיר: "שם

ל הרי צרתך "א .דאילו הוינא בזמן שבית המקדש קיים מייתינא שעיר או לא

'  ראש גולה שבבבל דהוי על גבך ואנן בעינן שאין על גביו אלא ד–בבבל 

אין על "רבי כנחשב קיים היה הריש גלותא מלא זה שהיה אלדהרי ." אלקיו

כדין בתורת נשיא מן הבית חייב להביא שעיר בזהיה ו "אלקיו' האלא גביו 

 הטעם דבעינן וונראה דזה . הרי חזינן דנשיא ומלך שייכי אהדדי,מלך

ע דשייך "מיהודה דיש לנשיא הסנהדרין חלות שם בפדוקא שהנשיא יהיה 

  .א"ביאר המהרשמו שוזה לא שייך לכהן וכ, לנשיאות של מלכות

בעין קו: "ל"וז,  שכתבג"סנהדרין ה' א מהל"ם פ"רמבעיין בוהנה 

והוא הנקרא סנהדרי גדולה ומנינם שבעים  .בתחילה בית דין הגדול במקדש

ואחד שנאמר אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ומשה על גביהן שנאמר 

הגדול בחכמה שבכולן מושיבין אותו  .ו שם עמך הרי שבעים ואחדוהתיצב

ראש עליהן והוא ראש הישיבה והוא שקורין אותו החכמים נשיא בכל 

  . ש"ע" ' וכום והוא עומד תחת משה רבינומקו

ם דהנשיא עומד תחת משה רבינו נראה "הרמבשכתב והנה מה 

.) בק(זבחים בו) .טו( משום דמשה היה לו דין מלך כמבואר בשבועות וזהש

 וכן איתא קאי על משה רבינוד "ויהי בישורון מלך"כ "ן עזרא פירש משאבהו

 של משה רבינו ומלכותגדר  ).עודו, ד:עיין ויקרא רבה לא(בכמה מדרשים 

ומלכותו היה מלכות , שהיה אדון הנביאים ונותן התורהנראה שתלוי במה 

 ומלכות התורה ,)ח"י' בספרי ברכת יצחק סיבזה ה שכתבתי מ' ועי(התורה 

לראשי גלויות ן ניתשמלכות של שררה לעומת , נמסר לנשיאיםהלוא 

חייא לרבי ' וזה מה דקאמר ר, "לא יסור שבט מיהודה"שעליהם קאי הפסוק 

וצרות זו שתי נשים הנשואות לאיש אחד בגדר  דהיינו "צרתך בבבלהרי "

, לא יסור שבט מיהודהשל הריש גלותא שותפין בפסוק גם הנשיא וגם ד, לזו

בני בניו קאי על " ומחוקק מבין רגליו"וראשי גלויות קאי על " 'לא יסור וגו"ד

  .ל"שו חזוכמו שדר,  הנשיאיםיושל הלל שה

ג "רביקש כשמה מתחילה לא מובן "והנה לפי מה שביאר המהרש

אבל כשאמר עשה בשביל כבוד אבא ,  יהושע למחול לו לא אשגח ביהבימר

שהנשיאות ל "רמשום כבוד אבא עשה דמה שאמר והיינו משום . מיד פייס

ג משום שהוא מבני בניו של הלל שהם מיוצאי חלציו של שבט "שייכת לר

 .ע שהיה כהן"הם שייכת הנשיאות ולא לראביהודה של



  הרב אהרן ליכטנשטיין
  ישיבת הר עציון, ראש הישיבה

 

                                                                                                        

  בענין מצות הפרשת חלה

יתעטף בציצית ויברך ", )א:ח ח"או(קיימא לן כפסק המחבר 

, מהם :התפצלו ראשונים, אשר להיקף חובת העמידה בברכה ".מעומד

ר בקמה "וכי מברכים מברכים מעומד דת "–שצמצמוה לספירת העומר 

שאף הרחיבו למצוות , מהם; 1"תחל לספור אל תיקרי בקמה אלא בקומה

 הנלמדים – 3 ואולי אף לולב ומילה– 2 כציצית ותקיעת שופר,בודדות

בצטטם ירושלמי שלפי , ומהם; מספירת העומר בגזירה שוה דלכם לכם

כדעה  .4שיישמוה לכלל ברכות המצוה, מיטב ידיעתי לא הגיע לידינו

, ומתוך הנחה שכך פסק המחבר, 5"בית יוסף"האחרונה כנראה הכריע ה

ח משמע דמותר "ס שכ"ד ר"וע דבי"וצ" :עליו) 'אק "ס" (מגן אברהם"העיר ה

כ דאינו "ל דהפרשת חלה אינה מצוה כ"לברך מיושב והיא משנה שלמה וי

  ".ל"עושה אלא לתקן מאכלו דומיא דשחיטה כנ

 שיש 6העירו כמה אחרונים, והנה אשר לקושייתו כשלעצמה

ליישבה בפשטות שאמנם יש לברך מעומד לכתחילה אך ברור שאין זה 

א הינה "והרי המשנה אותה הזכיר המג .ובכך שעת הדחק שאני, כובאלעי

האשה יושבת וקוצה חלתה ערומה מפני ", )ג: ב(השנויה במסכת חלה 

) א: חלה ב(ומבואר בירושלמי , "שהיא יכולה לכסות עצמה אבל לא האיש

אין להקיש , אך היות ומדובר במצב שעת הדחק מובהק .שזה בגלל הברכה

ותפיסת , א"אך אשר לתירוצו של המג .למציאות לכתחילהולהקשות ממנו 

  . ושומה עלינו לבוחנו לגופו7;לא כל כך התייחסו, מצות חלה המנוסחת בו

 
  .מא: י, פסחים, ש" רא)1

  .צב' סי, ק"בהגהותיו על הסמ, רבינו פרץ,  כך)2

  .סעיף כח, ציצית' הל, "ארחות חיים"ב, בשם ויש אומרים,  כך)3

  .סעיף כז, שם, "ארחות חיים"ב,  כך)4

  .ח שם"ובב', ח' ריש סי, ח"או,  עיין בדבריו)5

, "ישועות יעקב"וב; א: ח, ם"ילהמלב" ארצות החיים"ב; ג: ח ח"או, "ערוך השלחן" עיין ב)6
  .ב: ח ח"או

ואם כוונתו שאינה מצוה : "א"שם התקשה מאד בהבנת תירוץ המג" ישועות יעקב" ב)7
המוטלת על האדם כך אם יש לו עיסה מפריש ממנה חלה ואם אין לו עיסה איננו חייב בהפרשת חלה 

דבר מאוד בפלס ולא ידעתי שום הפרש מצד הסברא בין מצות ושקלתי ה.  . . עדיין קשה מציצית
, אין חפצא הניתר, ד חובת מנא"אפילו למ, בציצית .אך דבריו תמוהים ".ציצית למצות הפרשת חלה

 -ולגבי ציצית העירו הרבה ראשונים שמן הראוי ליצור תנאי חיוב וקיום המצוה  .מה שאין כן בחלה
ציצית , ם"רמב" (סות המחוייבת בציצית כדי שיקיים מצוה זואלא לעולם ישתדל להיות עטוף בכ"
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יתכן ולא בא  .א תיתכנה שתי הבנות"והנה אשר לפשר דברי המג

, אלא למעט במעמד הפרשת חלה מפאת המטרה הממריצה את המפריש

יותר מסתבר , ברם .וה לשם שמיםהפועל לגרמיה ולאו דוקא למען המצ

שלא הגביל תירוצו לדיון במפלס הדחף לקיום המצוה אלא שקבע מסמרים 

כל עוד אין האדם מבקש לאכול מן , לדעתו, הווה אומר .לגבי רמת חיובה

ואף אם נראה את ההפרשה כקיום ; אין חובה להפריש הימנה, העיסה

רובצת אם אין צורך מכל מקום אין חובת הפרשה , מצוה ולא רק כמתיר

שלגביה ברור שלגבי , וזה מה שהשווה לשחיטה .בה כדי לאפשר אכילה

אלא שיתכן שאף כששוחט אין כאן ,  ולא עוד–חולין אין שום חובת שחיטה 

  .טיפוס להפרשת חלה- כאב–קיום מצוה אלא פעולת היתר גרידא 

שלל את , ז שעמד על מדוכה דומה"אולם מפורסמים דברי הט

דלגבי " מגן אברהם"והסיק בניגוד לשיטת ה, בין הפרשה לשחיטהההקבלה 

השומע ואינו מדבר אם הוא מומחה  ",)ז:יורה דעה א(מה שפסק המחבר 

שזה לכאורה עומד בסתירה למה , "שוחט אפילו לכתחלה אם אחר מברך

כמבואר ,  וזאת–שלכתחלה אילם לא יתרום ) ה: תרומות א(ששנינו 

שהשוחט יכול , 8ז" תירץ הט–שאינו יכול לברך מפני , בירושלמי על אתר

: בגלל שוני בצביוני שתי המצוות, להסתמך על ברכת אחר אך לא המפריש

אלא דבשחיטה נראה טעמו דאחר מברך שפיר דברכת השחיטה אינה "

.  . . באה על השחיטה עצמה דהא אין חיוב לשחיטה אם אינו רוצה לאכול

ה על מצות הפרשה לא על איסור אבל בהפרשת תרומה הווה עיקר הברכ

אכילת טבל שהרי מצות ההפרשה חיוב עליו אפילו אם אינו רוצה לאכול 

לא : "עקיבא איגר בהגהותיו על אתר' והעיר עליו ר ".מן התבואה עדיין

, מצאתי זה דבפשוטו הוא רק כשרוצה לאכלו אסור עד שהפריש תרומה

   ".ומהנ בתר"ש וה"כ לענין חלה עיי"כ' ח' א רסי"ובמג

, :גיטין מז(י בשלהי השולח "כך מפורש ברש, ולאמיתו של דבר

בבואו לנמק למה תיקנו שהמוכר שדהו לעובד כוכבים , )ה מדאורייתא"ד

ולא , ם להפקיע מיד מעשר"למאן דאמר אין קנין לעכו, לוקח ומביא בכורים

וכיון דביכורים : "שירכוש את הפירות כדי להפריש מעשר, במקביל, תיקנו

צוה דרמיא עליה היא ולא טבלי לאסור פירות באכילה מיחייב ליקח מ

                                                                                                         

  .לג: א, "פרי חדש"ועיין ב; יז: ד א"יו, ז" ט)8
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וניתן לאמץ את גישת , נראה שאין כאן הוכחה, בהרהור שני, ברם

י דן במעשר "רש .אם נקבל הנחה נוספת, וזאת; י"ז גם אליבא דרש"הט

ם "הרמב .ניתן לחלק ביניהם, ונראה שביחס לשאלתנו; ז בתרומה"ואילו הט

: אמנם העלה בפירוש המשניות שיש ליישר את ההידורים ולהשוותם

פ שמקראות אלו שלמדו מהם יש שנאמרו במעשר ומהם שנאמרו "אע"

בתרומת מעשר אין זה קשה לפי שנאמרו במעשר ומהם שנאמרו בתרומת 

מעשר אין זה קשה לפי שאנחנו למדים במה שנאמר בתרומות על 

 במעשרות על התרומות מפני שענין אחד המעשרות ובמקראות שנאמרו

כוללם והוא להפריש מפירות אלו המתנה הראוייה להם איזה מתנה 

: מעשר א(להלכה , "משנה תורה"ב, קבע מסמרים, בהתאם, וכך 9".שתהיה

וכל שאמרנו בתרומה אין תורמין מזה על זה כך במעשר אין מעשרין ): "ז

מתו תרומה כך אם הפריש מזה על זה וכל שאמרנו בתרומה אם תרם תרו

מעשרותיו מעשרות וכל שהוא פטור מן התרומה פטור מן המעשר וכל 

לגבי , בעיקר, הדברים אמורים, ם"אפילו ברמב, ברם ".'התורם מעשר וכו

, ואינם נוגעים בהכרח לשורש החיוב, תכסיסי מעשה ההפרשה לפרטיו

שתרומה משמעית - ם חד"פסק הרמב, לדוגמה, כך .ואולי אף לא להיקפו

וכן יראה לי שהוא הדין ", בזמן הזה דרבנן ואילו לגבי מעשר רק הוסיף

, מאידך 10".במעשרות שאין חייבין בהן בזמן הזה אלא מדבריהם כתרומה

וכן ", ואז הוסיף, שמעשר ירק דרבנן, על פי כמה סוגיות מפורשות, פסק

ים נראה ברור שלדעת ראשונ, בכל אופן 11".יראה לי שהוא הדין בתרומה

  .אחרים ודאי שניתן לחלק לגבי שאלתנו

                                                                                                         
  .גום הרב קאפחבתר; ה:  תרומות א)9

  .כו:  תרומות א)10

אך השוני  .ם משווה תרומה ומעשר"בשני המקרים בסופו של דבר הרמב, כמובן .ו: ב,  שם)11
הבנה זו  .בהחלט ניתן לחלק ביניהם, הן מצד הסברא והן על פי הסוגיות, בניסוח מעיד על הבנתו כי

 אך היא אינה זזה - פרנקל בנידון ' במהד" ספר המפתח" יעויין ב- עוררה תהיות אצל כמה אחרונים 
  .ממקומה
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כפי שבוקע , חילוק כזה יש לנעוץ בשוני היסודי שבשתי המתנות

מעשר נועד לשרת אוכלוסיית מקבלים ולסייע להם  .ועולה מן הפסוקים

כמותו משמעותית ועונה על הצורך  .ואם עניים,  אם לויים–לספק צרכיה 

 12י דקיימא לן דלא כרבי מאירלמא,  אפילו של מעשר ראשון–מעמדו  .הזה

נתינתו אינה  .והוא נאכל לזרים ואפילו בבית הקברות,  כחולין גמורים–

: במדבר יח(ואם במקום אחד נאמר ; אלא כללוי או לעני' מתוארת כלה

, "תרומה נתתי ללוים לנחלה' כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה", )כד

ו הכתוב תרומה עד שיוציא קרא: "ל בספרי על אתר להסביר"הזדרזו חז

א בא הכתוב ללמדך שאם רצה לעשותו תרומה על "ממנו תרומת מעשר ד

מעשר ראשון במיוחד נתפס במונחים מעין ממוניים  13".מקום אחר רשאי

ומשמש " שכר הוא לכם חלף עבדתכם באהל מועד): "לא: במדבר יח(

בישראל ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר ): "כא: יח, שם(כחלופה לנחלה 

ביטולו מתואר  ".לנחלה חלף עבדתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד

: דברים יד(ויש על כך איסור ממוקד , לא במלכות שמים אלא בלוי, כפגיעה

  ".והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך): "כז

היא אמנם ניתנת בפועל  .אופי שונה לחלוטין, לעומת זו, לתרומה

, כך .'אך היא מוגדרת כתרומת ה, והופכת להיות ממונו לכל דברלכהן 

כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן ", )יב: במדבר יח(לגבי תרומה גדולה 

: במדבר יח(לגבי תרומת מעשר , כך ;"לך נתתים' ראשיתם אשר יתנו לה

מכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ' כן תרימו גם אתם תרומת ה", )כח

במדבר (לגבי חלה , כך; "לאהרן הכהן'  ממנו את תרומת הישראל ונתתם

על אחת , וכך; "תרומה לדרתיכם' מראשית ערסתיכם תתנו לה", )כא: טו

יש להם אף פן קדשי , 14ם"כפי שקבע הרמב, אשר, לגבי בכורים, כמה וכמה

אין היא מסוגלת לספק  ".לקיך-א' והנחתו לפני ה", )י: דברים כו(מקדש 

, 15 רציני שהרי מדאורייתא כמותה יכולה להיות אפסיתשום צורך אנושי

 .אין היא מוגדרת כשכר אלא כמתנה .בהיות חטה אחת פוטרת את הכרי

זר האוכלה חייב ; הינה רוויית קדושה הגובלת בכמה מישורים בשל קודש

                                                                                                         
  .ב: מעשר א, ם"וברמב, . עיין יבמות פו)12

  .146' עמ, האראוויטץ. ש.ח'  במהד)13

  .יט: ב, טז: ב, בכורים,  עיין בדבריו)14

, מעמדה בין תרומה למעשר מורכב, ככלל .לגבי תרומת מעשר, כמובן,  פרט זה אינו תופס)15
אם כי אין שיעור , אף לגבי תרומה, :)נח, קידושין(ד "רי' לדעת התוס .ל"אך אכמ, וטעון ליבון נרחב
  .דעתו שיטת מיעוט, ברם .יש שיעור לנתינה, להפרשה המתרת
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 אם כי ודאי לא –ניתן להבין בפשטות חילוק אפשרי , על רקע זה

 לתרומה לגבי מצות הפרשה אף כשאין כרגע צורך 18 בין מעשר–מוכרח 

מעשר תובע שאדם הבא ליהנות מיבולו יתחלק בשפע עם  .בה כמתיר

 .ולא פעם מוזכר הלוי בצמוד לגר לעני וליתום, אוכלוסיות חלשות ונזקקות

אך  .כל עוד אין הוא כשלעצמו נהנה יתכן שאין חובת החלוקה תופסת

בגין עצם קבלת נעוצה חובת נתינת ראשית חלה , אשר לחובתו כלפי שמיא

ונראה שחילוק זה לא  .אף אם אין הצריכה עומדת כרגע על הפרק, השפע

מכל ", על הפסוק .עוץ בסברא אלא אולי אף מעוגן בברייתא מפורשתרק נ

מובא , "מכל חלבו את מקדשו ממנו' מתנותיכם תרימו את כל תרומת ה

יונתן אומר לפי שהוא אומר ראשית דגנך תירושך ויצהרך חובה ' ר: בספרי

חובה ' ל תרימו את כל תרומת ה"אתה אומר חובה או אינו אלא רשות ת

וכי יעלה על הדעת  .ולכאורה דבריו משוללים כל הבנה .19"ולא רשות

וכבר נתקשה בכך  .שאין חיוב להפריש וכי מותר לאכול ללא הפרשה

 לומר שהוא רשות יכא תיתיאיברא עדיין צריך ביאור מה: "והעיר, ב"הנצי

האם בראשית , עוד הקשה ".תתן לו' הא מקרא מלא כתיב ראשית דגנך וגו

ה ראשית שתפרשו "ד דה"וס: "ובא ליישב; רשותהגז באמת אין לנו אלא 

תתן לכהן כמו כל חרם בישראל לך יהיה דפירושו ' לה' מדגנך תירושך וגו

                                                                                                         
  .טז: שמות כג, ן"ברמב, לגבי מצוות הרגלים, מעין זה,  עיין)16

  .ביום טוב, ואפילו עולות, לגבי היתר הקרבת נדרים ונדבות, : עיין ביצה כ)17

המצב , גבי מעשר שני .יר כי המיתווה שהוצע לעיל עסק במעשר ראשון ומעשר עני יש להע)18
, ומן הסתם(והן לגבי היעד שהציבה התורה לגבי אכילתו ,  הן לגבי קדושת החפצא-שונה לחלוטין 

או שמא נתייחס למעשר , ויש לתת את הדעת האם זה ישפיע על שאלתנו ).אף לגבי הפרשתו, אם כך
  .ר צריך עיוןוהדב .כמקשה אחת

 הסוברים - ובמצויין שם , כא: ב, "אפיקי ים" עיין ב-אם נקבל דעת אחרונים , יש לעיין, מעין זה
האם תהיה ההלכה לגבי הפרשת מעשר שני , כי תרומה ניטלת במחשבה אך למעשר נדרש דיבור

  .שונה משאר מעשרות

; 113' עמ, לעיל, ר מקבילמופיע מאמ, לפי גירסאות מסויימות .148-9' עמ, .ה.ש.ח'  במהד)19
  .ויעויין בזה להלן
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לפום ריהטא ניתן לחרוץ דין חלה בנידון , אם כנים דברינו

שלפי פשטות , אלא, ולא עוד; חלה אף היא נקראת ראשית .בפשטות

כמשתמע , ושייכת למשפחת התרומה, היא אף נקראת תרומה, הפסוקים

שאף הסיק מן הסיווג מסקנות , ם"וכמבואר ברמב, להדיא מן המקראות

ה גדולה ותרומת מעשר והחלה והבכורים כולן נקראו תרומ: "הלכתיות

לפיכך דין ארבעתן לענין .  . . ובחלה נאמר חלה תרימו תרומה.  . . תרומה

אכילה ודימוע אחד הוא כולן עולין באחד ומאה ומצטרפין זה עם זה ואם 

ביחס לחובת הפרשת חלה כשאין אכילה צפויה , ובכן 21".נטמאו ישרפו

ולחלק בין הפרשה , ז"לינו ליישם את יסוד הטבפתח לכאורה שומה ע

נראה שאין הדבר מוכרח כלל , עם זאת .א שהשוון"ובניגוד למג, לשחיטה

  .וכפי שיתבאר, ועיקר

ז ביחס לשאלתנו הינו פרי השוואת חלה "א והט"העימות בין המג

כפי שצוטט , עקיבא איגר' כפי שהותווה כדבר פשוט על ידי ר, ותרומה

 .בהחלט יסוד להפריד בין הדבקים ולחלק ביניהם בנידוןיש , ברם .לעיל

והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו ", דהנה בניסוח מצות חלה נאמר

אף לא נתבאר , ולפי מיטב ידיעתי, לא ברור מהפסוק עצמו ".'תרומה לה

לדעת , והנה מצאנו .ומה הוא בא למעט, "באכלכם"מה פשר תנאי , ל"בחז

 והיא ביחס לעיסה שאינה מיועדת –בנידון אפשרות אחת , כמה ראשונים

עיסת הכלבים בזמן ", )ח: חלה א(דלגבי מה ששנינו  .למאכל אדם

אם אין הרועים אוכלין ממנה .  . . שהרועים אוכלין ממנה חייבת בחלה

למאמר השם יתברך : "ם על אתר"פירש הרמב, "אינה חייבת בחלה

אינה חייבת בחלה : "פירש המאירי, בעקבותיו, וכן ".באכלכם מלחם הארץ

                                                                                                         
  .כז' עמ,  בפירושו על הספרי)20

, ם את הפסוק השני המשייך חלה לתרומה"יש לעיין למה ציטט הרמב .כא-כ:  תרומות טו)21
שבפסוק הראשון מדובר ) יעויין בזה להלן(יאשיה ' יתכן שהתחשב בדעת ר .ולא את הראשון
  .קאך זה נראה דחו .בתרומה גדולה
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למרות , ואף) 'שער א(א "להרשב" פסקי חלה"דרשה זו מובאת ב

ש יוצא "מלשון הר, ובר מן דין .ש על אתר"ובר, במאירי, מה שצויין לעיל

חייבת בחלה דכי חזיא : "שכן כתב, בעליל שמוקד הדיון הינו מעמד החפצא

ך שכאשר אין הרועים אוכלים חסר מדוייק מכ ".לרועים לחם קרינא ביה

ואם כי זה לכאורה שונה מדרשת  .ואין זה בכלל לחם הארץ, שם לחם

, שמדובר בזהות החפצא, הכיוון הכללי, שמיעט מעריסותיכם, הספרי זוטא

: שכתב בפירושו על אתר, י בן מלכי צדק"ש בכך הר"וכבר קדם לר .מקביל

  ".א ביהחייבת בחלה דאוכל בני אדם הוא ולחם קרינ"

דיעויין בירושלמי  .יתכן שמוקד הפטור תלוי במחלוקת האמוראים

איזו היא עיסת הכלבים רבי שמעון בן לקיש אמר כל שעירב בה : "על אתר

רבי יוחנן אמר כל שעשאה כעכין ותני בן עשאן כעכין חייבת .  . . מורסן

עשאה למודין פטורה רבי בא בשם שמואל רבי אמי בשם רבי חייא רובא 

אפילו עשאה קלוסקין והא תנינן אם אין הרועים אוכלין ממנה שעשאה 

הרי שלריש לקיש מדובר  ".משעה ראשונה שלא יאכלו הרועים ממנה

יוחנן ורבי ' ואילו לר, וזה ניתן למעט משם לחם, 24בליקוי במרכיבי העיסה

                                                                                                         
  .כאן" תורה שלמה"והובא ב;  על אתר)22

  .284' עמ, .ה.ש.ח'  במהד)23

 .ל לא ברור עד כמה נפגעה העיסה על ידי תערובת המורסן ומה רמת המיעוט" מדברי רשב)24
הוי "ל " הניח כדבר פשוט שהיא עדיין ראויה למאכל אדם ובהקשר זה טען כי אפילו לרשבח"הגר

ל דבעינן מעשיה מוכיחין "ליה שלא להאכיל אדם ורק דסגם כן עיקר ההפקעה משום שחישב ע



26 אור המזרח

; שקיימת אפשרות שבאכלכם בא לחדש הלכה, היוצא מדברינו

יש לעיין לשאר , ובכן .דעות מיעוט, כנראה –אך זה רק לדעות מסויימות 

ס ונראה שיש להציע שהפסוק מתייח .הדעות מה נתמעט מבאכלכם

 –ובא לקבוע מסמרים שחרף העובדה שחלה נקראת תרומה , לשאלתנו

 –לחייב הפרשתו אף טרם ניגש האדם לאכול , ז"על דרך הט, והיינו אמורים

ושאין חובת הפרשה אלא , חידשה לנו גזירת הכתוב שלא כך פני הדברים

אלא , ז גם יחד"א וכט"לאורה ניתן לסבור כמג, הווה אומר .לקראת האכילה

  25.א הציגה כדבר פשוט"שרע, ינו לדחות השוואת חלה ותרומהשעל

אולם נראה שיש לבחון את הנושא מתוך זיקה למחלוקת תנאים 

, "'והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה", על הפסוק, שכן .בספרי

תרימו תרומה בתרומה גדולה הכתוב מדבר או אינו אלא : "גרסינן התם

תרימו תרומה הרי חלה אמורה הא מה בתרומת חלה כשהוא אומר חלה 

בתרומה גדולה הכתוב מדבר דברי רבי ' אני מקיים תרימו תרומת ה

ובו מצויינת , מכיון שהפסוק דן בתרומה גדולה, יאשיה' והנה לר ".יאשיה

ברור שאין מקום לחלק בין תרומה לחלה כפי שהוצע , אכילה כתנאי החיוב

                                                                                                         

או שמא יש כאן , יש לתת את הדעת האם מדובר בתנאי נקודתי ביחס לשאלתנו,  ברם)25
  .בהשוואה לתרומה גדולה, כירסום מסויים במעמד חלה כתרומה

של , הרי קיימים בה שני ערוצים .עצמהעוד יש לתת את הדעת על חילוק אפשרי לגבי חלה כשל
אמנם  .ויש לבחון אפשרות שתנאי באכלכם רק נאמר לגבי לחם אך לא לגבי עיסה, עיסה ושל לחם

יש , אך אשר לשאלתנו .שהרי המשנה עוסקת בעיסה, ברור שאין לחלק כך לגבי יעוד למאכל אדם
שלגביה הוזכרה נימת התרומה , מקום לשקול האם לגבי לחם אמנם אין לנו אלא מתיר ולגבי עיסה

  . והדבר צריך תלמוד .אפילו כשאינו עומד לאכול, אף חובת הפרשה, בפסוק

אך שלכאורה חובת ההפרשה כשלעצמה , מכל אדם, כמובן, עוד יש להבהיר כי המתיר נדרש
  . .בבא בתרא פא, לגבי בכורים, והשווה .מוטלת רק על הבעלים
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אלא שכאן ישנן גירסאות , מובאים דברי רבי יונתן, בהמשך

הוא אומר רבי יונתן אומר לפי ש: "הגירסה הרווחת בדפוסים הינה .חלוקות

ל מראשית "והיה באכלכם מלחם הארץ שומע אני אף הקמחים במשמע ת

אך לא , הפסוק דן בחלה, לפי הגירסה הזאת .26"עריסותיכם משיתערס

 –ן גורס כאן "אולם הרמב .ל"ואפשר לקבל את החילוק הנ, בשאלתנו

במקביל לדיון בין רבי יאשיה ורבי יונתן בפסוק הנאמר בפרשת תרומת 

לפי שהוא אומר ראשית דגנך תירושך ויצהרך  "–יין לעיל שצו, מעשר

חובה ' ל תרימו תרומה לה"חובה אתה אומר חובה או אינו אלא רשות ת

והיא הגירסה הרווחת בין מפרשי הספרי ואף אומצה על ידי ; 27"ולא רשות

שבתרומה גדולה , ב"כפי שהעיר הנצי, מסכים רבי יונתן, לפיה .א"הגר

אלא שעל  .ידו קשה מאד לחלק בין חלה לתרומהואף לד, הכתוב מדבר

שהפרשה נקבעה כחובה , ביחס לחלה ותרומה כאחד, דרכו מפורש כאן

 .וגם זה שלא כפי שהוצע לעיל; וללא קשר עם האכילה, ולא רק כמתיר

לפני ואחרי מחלוקת רבי יונתן ורבי , אולם הברייתות הסתומות בספרי

 של מקרא שבתרומת חלה מושתתות בעליל על הבנת פשוטו, יאשיה

המיעוט שרק חמשת המינים , בברייתא אחת,  ומכאן–הכתוב מדבר 

שאפשר להפריש , באחרת, הריבוי, או, דבעינן שם לחם, חייבים בחלה

לגבי , בירושלמי, במקביל, כך 28.חלה מן האפוי אם לא הפריש מן העיסה

ה שעיסה שנעשית בארץ מתבוא, לדעת רבי יהודה, שיטת רבי אליעזר

ם "כילפותא המתמעטת גלגול עכו, "מלחם ולא כל לחם"או , 29ל"שבאה מחו

, כדברי רבי יונתן, ניתן ללמוד, על דרך זו .ועוד, פטורה 30מחיוב חלה

מכל מתנותיכם תרימו את כל "שישנה חובה לגבי הפרשת תרומה מקרא ד

, ועדיין למעט לגבי חלה, "מכל חלבו את מקדשו ממנו' תרומת ה

  .וכפי שנתבאר, ת ולא חובהשהפרשתה רשו

 
  .ן בהערותיוועיי; 113' עמ, .ה.ש.ח'  במהד)26

  .ב"שורש י, ם"ספר המצות להרמב"ן על " השגות הרמב)27

  .114, 113' עמ'  ע)28

  שם.א:  עיין חלה ב)29

  .ד: ג,  שם)30
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 ס מחזה עליון "מח

  *בגדר האיסור לאבד ספרי נביאים וכתובים

  - א -

היא שהזהירנו מנתוץ : "ל"וז, ה"ת ס"ם בספר המצוות ל"כתב הרמב

ל יתעלה ומאבד ספרי הנבואה ומלמחוק השמות - ומאבד בתי עבודת הא

ולשון אזהרה שבאה בזה הענין הוא אמרו לא , הנכבדים והדומה לזה

 הלאו הזה הוא האיסור לאבד הרי שבכלל ".'אלקיכם וכו' תעשון כן לה

יסודי ' ו מהל"ם בפ"ברם לכאורה זה סותר מה שכתב הרמב .ספרי נבואה

כתבי הקודש כולן ופירושיהן וביאוריהן אסור : "ל"וז' התורה הלכה ח

וכתב שם  ".והמאבד ביד לוקה מכת מרדות, לשרוף אותן או לאבדן ביד

כ מבואר שהאיסור "א ".עובר על דברי חכמים ככל –מכת מרדות : מ"הכס

  .ל" אינו נכלל בלאו הנ– כתבי הקודש –של איבוד ספרי נבואה 

הלכה ' אבל פרק ט' ם בהל"והנה על ספר תורה שנשרף פסק הרמב

כדרך שקורע אדם על אביו ועל אמו כך הוא חייב לקרוע על רבו : "ל"וז', ב

רעין על ומניין שקו: "כתב) שם(ובהלכה ט  ".'ועל ספר תורה שנשרף וכו' וכו

 'וגוויהי כקרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה 'שנאמר  ספר תורה שנשרף

עד תום כל המגילה על האש אשר על האח ולא פחדו ולא קרעו את 

ואין  .מכלל שחייבין לקרוע, )ד"כ-ג"כ:ו"ירמיהו ל(' המלך וכל עבדיו בגדיהם

וחייב לקרוע . חייבין קריעה אלא על ספר שנשרף בזרוע כמעשה שהיה

אחרי שרוף המלך 'שנאמר , אחת על הגויל ואחת על הכתב, שתי קריעות

  .")ז"כ:ו"ירמיהו ל(' את המגילה ואת הדברים

ם בספר המצוות "ויש להעיר על כמה שינויים שבין לשון הרמב  

  :ללשונו ביד החזקה

הוא מדגיש ומתאר את אבדון ספרי הקודש ששרף או " יד"ב  )א

ולא תיאר " ומאבד" סתם ברם בספר המצוות כתב .בידמאבדין 

  .כיצד

השתמש " יד"ברם בה, "ומאבד ספרי הנבואה"בספר המצוות כתב   )ב

 ".ספרי הקודש"במילים 

                                                                                                         
האי גברא רבא וחסידא שנרצח בידי בני , ד"ל הי"נ הרב דוד הלוי אפלבוים ז"ע ל*

 .עוולה בחוצות ירושלים
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  - ב -

תיאר הנביא איך ששרף ) ח"כ-ב"ו פסוקים כ"פרק ל(בספר ירמיה 

  :המלך יהויקים את מגילת איכה שקרא לפניו ברוך בן נריה

אח לפניו ה  ואת,והמלך יושב בית החרף בחדש התשיעי"

ויהי כקרוא יהודי שלש דלתות וארבעה יקרעה  .מבערת

 תם כל האח עד האש אשר אל בתער הספר והשלך אל

 ולא קרעו את, ולא פחדו .האח האש אשר על המגלה על

ירמיהו   אל' הויהי דבר'  וגועבדיו בגדיהם המלך וכל

 אשר כתב הדברים המגלה ואת אחרי שרף המלך את

  "'שוב קח לך מגילה אחרת וגו. רברוך מפי ירמיהו לאמ

 .הדבריםושריפת  מגילת איכהשריפת : שני סוגי חטא נזכרים כאן

" מגילה"שלכאורה היינו , א לעצמו"ענינים אלו כ' ויש להבין מדוע נזכרים ב

  ". הדברים"היינו 

  :ענינים' ונראה שבדין איבוד ושריפת כתבי הקודש ישנם ב

כי בגשת בני , ד דבר קודששמאב, איסור בזיון כתבי הקודש) א

ישראל אל הקדש באימה ברתת בזיע מתוך כך יכניסו בלבם הפחד והיראה 

ו מבזה ומיקל "ונמצא שהשורף ספרי קודש ח, גדולה אל השם ברוך הוא

  . ל"את הענין הנ

  . נבואה– דברי תורה –איבוד דברי אלקים חיים ) ב

 בזה בודאי יש, הנה מי ששרף ספר תורה או שאר כתבי הקדש

 כי דברים אלו –ונבואתו ' ברם אין בזה מבטל דבר ה .בזיון כתבי הקודש

לכן נראה לומר  .כבר נמצאים בספר תורה אחר או בכתבי הקודש אחרים

שבזה יש " דברי נבואה"ם בספר המצוות מדבר באיסור וביטול "שהרמב

מדבר על ענין של בזיון ספרי " יד החזקה"ם ב"הרמב, מאידך .ת"איסור מה

דלכן יש , ביד והזכיר שריפה או איבוד –" כתבי הקודש" לכן נקט –קודש 

 –" דברי נבואה"אבל על איבוד , ואיסור זה הוא רק מדרבנן, בזה משום בזיון

ואפילו איבוד שלא ביד אלא באיזה אופן  .ת"מה, כאמור, איסור זה הוא

  .בספר המצוות" מאבד ביד"ולכן לא נזכר , שהיא הוה איסור תורה
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  - ג -

מאחר " איבוד ספרי נבואה"ברם אכתי יש להבין היכי משכחת לה 

ורק במחיקת ואיבוד שם המפורש שיש  .שיש ספר כמוהו בכתב ובנמצא

  .הוי מעוות לא יוכל לתקון, בזה איסור נפרד

איכה -והנה בספר ירמיה מצינו שברוך בן נריה הביא ספר קינות

עד "ל והשליך אותה באש "מלך לקח את המגילה הנלפני המלך יהויקים וה

והנה ההלכה היא שאין לכתוב  ".תום כל המגילה על האש אשר על האח

לכן במה  ).ה"א ה"ירושלמי מגילה פ(ספר קדוש אלא מספר אחר קדוש 

 בזה –ששרף יהויקים את מגילת איכה שהיתה אז המגילה היחידה בעולם 

ומשום כך הוצרך ירמיה לנבואה . [תגרם שאין ביכולת לכתוב מגילה אחר

שוב קח לך מגילה אחרת וכתב עליה את כל הדברים הראשונים "מחדש 

ומקרה  ".]אשר היו על המגילה הראשונה אשר שרף יהויקים מלך יהודה

מכיון שעכשיו אי אפשר לכתוב אותה " איבוד ספרי נבואה"כזו היא בכלל 

לך היה כבר נכלל בספרי והנה אותו ספר שהביא ברוך להמ .נבואה בספר

דאיתא בברייתא שם שמי שרואה .) כו(הקודש כמבואר במסכת מועד קטן 

, מיהויקים שלא קרע את בגדיו, מנלן, ת שנשרף צריך לקרוע את בגדיו"ס

 הרי שכבר היתה מגילת איכה נכללת בכתבי –צריך לקרוע ' מכלל שהי

ובזה עבר על , אויהויקים ששרפו מנע ספר נבואה זה להיות בנמצ, הקודש

  .ם בספר המצוות"איסור תורה שהזכיר הרמב

אחרי שרף המלך "ל בירמיהו "ועכשיו יש להבין דברי הפסוק הנ

א "ז, "מגילה"שיהויקים שרף את ה,  כלומר–" הדברים ואת המגילהאת 

דהיינו הנבואה " דברים"וגם את ה, וזהו ענין בפני עצמו, כתבי הקודש

 .נ"כמש, תוב אותה מחדשא לכ"שגרם שעכשיו א, עצמה

  - ד -

את "כ "מביאה פירוש אחר על מש.) כו(במועד קטן ' ברם הגמ

ר חלבו אמר רב הונא הרואה ספר תורה "א: "ל"וז, "המגילה ואת הדברים

שנקרע חייב לקרוע שתי קריעות אחד על הגויל ואחד על הכתב שנאמר 

היינו " האת המגיל"הרי ש". אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים

  . היינו הכתב" את הדברים"הגויל ו

ולכאורה יש להקשות שלפי דברינו ששריפת המגילה גרמה 

לאיבוד כתבי הקודש איך אפשר ללמוד מעובדא דיהויקים שיש חיוב 

הרי אפשר שהקריעה שם היתה מפני , קריעה בראיית ספר תורה שנשרף
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  : אופנים' ויש לתרץ קושיא זו בב

רק על שריפת ואיבוד " לאו"שדין קריעה לא נאמר על עבירת  .א

בתשובה [ל "ק זצ'ד סולוביצי"וכן כתב באמת הגרי. ספר תורה

סוטה ' ג מהל"ד פ"א בספר אגרות הגריל הוב"י הוטנר זצ"להגר

כי מי נימא לן דחיוב קריעה תלוי באיסורא  . . ". :ל"וז] ח"ה

והלא בלאו נכלל גם השורף עצי הקדש , והלאו דלא תעשון כן

והנותץ אבן מאבני העזרה והוא שם איסור אחד עם מחיקת 

האם ישנה קריעה על שריפת עצי הקדש או על נתיצת , השם

וגם חזינן דישנה דעה  . . . הלאו דלא תעשוןאבני העזרה מ

דחייבים לקרוע רק על שריפה ולא על שארי איבודים 

ובנוגע להלאו דלא תעשון לא שאני שריפה , והשחתות

הרי דהוא דין מיוחד של קריעה על  . . . משארי איבודים

  .".  . . שריפת ספר תורה וכתבי הקודש ולא שייך לשם

אחת על "ם שיש חיוב קריעה אומרת ש' שהגמ, זאת ועוד  .ב

ומהא דחזינן דגם על הגויל יש דין , "הגויל ואחת על הכתב

ל דקדושת כתבי הקודש היא היא "קריעה בעל כרחך צ

דרק משום כתבי הקודש נתפסת , המחייבת את הקריעה

ואם היה חיוב הקריעה משום שגרם , הקדושה גם בהקלף

אחת על הגויל  "–קריעות ' איבוד כתבי הקודש למה יש כאן ב

 על עבירת הלאו של –והלוא היה די באחת , "ואחת על הכתב

סימן " פחד יצחק"ראה עוד בספר זכרון לבעל ". [לא תעשון"

   .]ג"ל



 בן ציון רוזנפלד  הרב
  רמת גן

  נטיעה וסרק בעצי פרי לעניין ערלה

  מבוא. א

המונחים פרי וסרק בהלכה משמשים לרוב להגדרת שני הסוגים 

זה הנושא פירות הוא עץ פרי ושאינו נושא פרי מכונה , הנפוצים של העצים

אין חלוקה זו מייצגת את כל הנושאים ההלכתיים העוסקים , ברם. סרק

כגון , ואותם יש להסביר,  נוספיםלעיתים קיימים סוגים. בעצי הפרי והסרק

 אחד מיסודות ההלכה 1.עצי פרי שהיחס אליהם כעצי סרק, הנידון להלן

. המרכזיים של מצוות ערלה עוסק בעצי פרי שבהלכה נחשבים כעצי סרק

, ם ומחלוקתו עם ראשונים אחרים"עיון בנושא זה בעיקר דרך פסיקת הרמב

ויש לכך השלכה , ן פרי וסרקתורם להגדרות הלכתיות ייחודיות בקשר שבי

  .על נושאי הלכה אחרים

  נטיעה שלא לצורך מאכל . ב

המשנה הבסיסית העוסקת בהשוואה בין שני סוגי עצים היא 

  : א, משנה א ,במסכת ערלה
יוסי אומר אפילו ' ר. הנוטע לסייג ולקורות פטור מן הערלה"

והחיצון , הפנימי חייב, והחיצון לסייג, אמר הפנימי למאכל
  ."פטור

ובשלוש השנים הראשונות , מצוות ערלה מתקיימת בעץ נושא פרי

אך המשנה מדגישה שאף עץ פרי פטור לעיתים . שלו אין לאכול פירותיו

, משמע. וכל שכן עץ שאינו נושא פירות, מחובת ערלה והוא מוגדר כסרק

                                                                                                          
ושם , "איזהו אילן סרק כל שאינו עושה פירות: "ה,כלאים ו, הגדרת אילן סרק נזכרת במשנה) 1

, ח"אהלות י, אך כך משתמע גם מסתם המשנה. דברי המשנה ראשונה, וראה שם. נחלקו תנאים על כך
ם "ר הרמבומסבי". חוץ מאילן סרק שאינו עושה פירות"שדה שאבד בה קבר אינה נטעת : האומרת, ג

". לפי שלא בא לתארו, אין להבין מזה שיש אצלנו אילן סרק עושה פירות: "בפירושו למשנה, שם
אלא , "כלומר לא בא לתאר איזהו אילן סרק: "18הערה , א"ר' עמ, וראה הרב קאפח במהדורתו שם

חזון , וםאליעזר נח' וראה דיונם של ר. ם הסביר שכוונת המשנה שאילן סרק אינו נושא פירות"הרמב
, ס"ירושלים תש', חלק ב, מעשרות, תרומות, שביעית, כלאים, פירוש על משניות סדר זרעים, נחום

ה "ד, ט"קע, חלק א, ם"ת מהרש"שו. 'ג אות ב"סימן י, כלאים, זרעים, חזון איש. 'ג', כלאים ו, למשנה
, ד"מ', חלק א, ז"ת הרדב"שו: לסיכום ההגדרות ההלכתיות של עצי מאכל וסרק ראה". אבל בעיקר"
שולחן : ראה, למקרה הפוך של אילן סרק המניב פירות שלעיתים דינו כעץ פרי". תשובה לפי"ה "ד

, ערוך השולחן, שם. ובביאור הלכה' אות ה, משנה ברורה, שם. סעיף ד, ג"סימן ר, אורח חיים, ערוך
 . ז- ג אותיות ו"ר
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,  א,ערלה א, ושלמיביר. ת האדם עורר מחלוקתעקרון כוח מחשב

תני רבן שמעון בן גמליאל אומר "):  א,א, שם, היא תוספתא(הובאה ברייתא 

נטע דבר , א בזמן שנטע לסייג ולקורות ולעצים דבר שהוא ראוי להם"בד

ר זעירא במשנה "א? ט דרבנין"ג מ"יאות אמר רשב. שאין ראוי להם חייב

מקום הסייג מוכיח , במשפה לסייג, ף לקורותברוצ, סדר נטיעתם לעצים

. ג שדבריו מסתברים"בעיית הירושלמי מדוע רבנן חולקים על רשב. "עליו

 דומה שפירוש הפני משה 3.תשובת הירושלמי קשה ונתפרשה בכמה דרכים

ה סדר נטיעת העצים ֶנַשטעמם של רבנן שמדובר בְמ. במקום הוא הפשוט

בזה ניכר שאין דעתו שיהא אילנות הללו ש. "ולא כמקובל כשנוטעים למאכל

ולפיכך לא מחלקי רבנן בין ראוי לכך ובין אינו ראוי  . . . למאכל אלא לעצים

השאלה הייתה על רבנן והתשובה ". לפי ששינוי הסדר מוכיח על זה לעולם

לשיטתם עצם שינוי סדר נטיעת העצים מוכיח שכוונת . אף היא עליהם

הירושלמי . ן אם ראוי העץ לסייג או אינו ראויבי, הנוטע לסייג ולא למאכל

שנטעם , סידר את העצים לא כדרך נטיעה רגילה, כגון, ציין כמה דוגמאות

או שיפה את קורות העצים , ברצף ללא רווח שלא כנהוג לגבי נטיעות

כל עץ מאכל פטור מערלה אף , משמע כשיש שינוי מעשה. במהלך גידולם

ג חולק "ואילו רשב. טלה אחרת פרט לאכילהאם אינו ראוי לסייג או לכל מ

ואם אינו ראוי , ופוטר מערלה רק כשהעץ ראוי לעשות ממנו סייג או קורות

                                                                                                          
דף , ח"קל,מצות לא תעשה, חלק שני, ןספר המצות לרבינו סעדיה גאו, י פערלא"ראה דברי ר) 2
והנוטע , ובין היתר מדגיש שהנוטע לסייג מכוון שהפירות נגררים אחר העץ, א"ה ע" קס–ד "ג ע"קס

  ".רוצה בעצו"

, דוד זינצהיים' לר, יד דוד. אות ו, ש"בהערותיו על הלכות קטנות לרא, מעדני יום טוב: ראה) 3
', זרעים ב, משנה תורה, ם"הרמב, י קאפח"הגר, ובעיקר. ל"ר' עמ, )ז"תשל, ירושלים(ברכות וזרעים 

חזון , אליעזר נחום' ר, א"ובפירושו המסכם של רבו של החיד. 'אות ב, ט"רל' עמ, )א"תשנ(א "כרך י
סימן , מעשרות, זרעים, חזון איש. ד"קי' עמ, משנה א, פרק א, ערלה, ט"תשנ, ירושלים', כרך א, נחום
  .'אות ג', ג
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ש בן יקים בעא קומי רבי "ר": בהמשך דן הירושלמי בהיבט אחר

צד התחתון למאכל והעליון , נטעו צד התחתון לסייג והעליון למאכל, יוחנן

. היא צד התחתון לסייג והעליון למאכל. היא הדא, ל היא הדא"א? לסייג

אמר רבי יונה מביא ? כיצד הוא יודע. היא צד העליון לסייג והתחתון למאכל

כשהנוטע מתכוון שחלק . "זמורה ומסיים עד כאן לסייג מכאן ואילך מאכל

הוא יכול להחליט איזה צד או חלק בעץ , מהעץ יהיה למאכל וחלקו לסייג

הירושלמי כבר נסמך על דברי רבי יוסי במשנה . יהיה סרק ואיזה מאכל

   4.לא חולק עליובהנחה שהוא מפרש שם את תנא קמא ו

 בא נטעו לסייג וחישב עליו למאכל": ועוד היבט נידון שם

נטעו שנה ראשונה לסייג . למאכל וחישב עליו לסייג לא כל הימנו. במחשבה

. מכיון שחישב עליו מחשבת חיוב יהא חייב, מכאן ואילך חישב עליו למאכל

הפנימי חייב , והתנינן רבי יוסי אומר אפילו הפנימי למאכל והחיצון לסייג

ברם הכא . לסייג לעולם, לסייג. למאכל לעולם, תמן למאכל? והחיצון פטור

מיכן ואילך , נטעו שלש שנים לסייג. מכיון שעירב בו מחשבת חיוב יהא חייב

ובהמשך הובאה מחלוקת אם חייב או " ?חישב עליו למאכל והוסיף תוספתו

כימי חיובו בערלה והסיקו שפטור היות ועברו על העץ שלוש שנים , פטור

והשינוי הוא , הנוטע יכול לשנות רק מסרק למאכל ולא להיפך. והוא נפטר

הנטיעה תישאר עוד , אם שינה כעבור שנה, בהתאם לזמן שעבר מהנטיעה

  .לכן אם שינה כעבור שלוש שנים אין העץ חייב עוד בערלה. שנתיים ערלה

דם האמחשבת האדם אינה ערטילאית אלא מהירושלמי משתמע ש

אם , זאת יוכל לעשות רק כשהדבר בידו.  להוכיח את כוונתו במעשהחייב

. ואז יכול לשנות במחשבתו למאכל, עדיין לא נטע את העץ או נטעו לסרק

שכן . אך משנטע את העץ ולא חשב לצורך סרק כלשהו אין בכוחו לשנות

ורק אם . כשהעץ מיועד כרגיל למאכל, הוא בסתם, "עץ מאכל"העיקרון של 

כשנתכוון הנוטע , היינו, נוטע יצר מתחילה מצב הפוך כשעוד ניתן היהה

אז יש חלות המעשה ובכוחו של הנוטע לשנות במחשבתו , לסרק לפני שנטע

   .ובהוכחה מעשית

                                                                                                          
 .'באות ג, שם, ב קאפחהר: ראה) 4
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  מחשבת האדם קובעת: ם וסיעתו"שיטת הרמב. ג

ם לא נראית התאמה לחלק מיסודות אלה "מדברי הרמב

  .שבירושלמי

הנוטע אילן מאכל ודעתו ": כתב,  ב,י,  שניהלכות מעשר, ם"הרמב

. ז פטור מן הערלה"או שנטעו לקורות לא לפירות ה. עליו שיהיה סייג לגינה

נטעו לסייג וחזר וחשב עליו למאכל או שנטעו למאכל וחזר וחשב עליו 

נטעו שלש שנים לסייג ומכאן . כיון שעירב בו מחשבת חיוב חייב, לסייג

ובהלכה ד . "שכל שאין לו ערלה אין לו רבע. יואילך למאכל אין לו רבע

נטע אילן וחשב שיהיה הצד הפנימי שלו למאכל : "המשיך לפי אותו עקרון

זה שחשב . או שיהיה הצד התחתון למאכל והעליון לסייג. והחיצון לסייג

שהדבר . וזה שחשב עליו לסייג או לעצים פטור. עליו למאכל חייב בערלה

  . "תלוי בדעתו של נוטע

מצוות עשה , ג"ם וכמעט בלשונו הלכו גם הסמ"בעקבות הרמב[

, 'חלק א, כנראה סבר כך גם האור זרוע. ו"מצווה רמ, ספר החינוך. ז"קל

אך לא הביא את ,  הביא את הירושלמישכן. ט"ש, ח"ש' סי, הלכות ערלה

ת "כן סובר גם בשו. זעירא' ואת הדיון עליו ותשובת ר, ג"הברייתא של רשב

אלא שמחשבתו שנטעו לסייג ולקורות עשאו ": שכתב, ג"ימן רפס, ש"הריב

המחשבה קובעת ולא ". כל זמן שמחשבתו ההיא קיימת, כאלו אינו עץ מאכל

: ד"ראש פרק נ, כך משתמע גם מדברי בעל הכפתור ופרח. נזכר המעשה

אם נטעו , וכך גם להיפך, "אם לכונת אכילה נטעו חייב בערלה, אילן הנטוע"

  ]. הביא את הירושלמיולא, לסייג

העירו על , ז"הכסף משנה והרדב, ם הגדולים"שני מפרשי הרמב

-אף שתנא קמא, יוסי במשנה' ם פסק כר"אתר בעיקר על העובדה שהרמב

ם "שניהם כתבו שהרמב. לא התייחסו לשינוי מחשבה בין חלקי העץ חכמים

 אחר וכל אחד מהם מצא עניין, יוסי משום שהירושלמי דן בדעתו' פסק כר

ם לא פסק ולא הזכיר את החלק "הם לא דנו בעובדה שהרמב. המוכיח כן

, ג שחלק או פירש את דברי תנא קמא"השני של הירושלמי הדן בדברי רשב

וכן לא התייחס . שעקרון המחשבה של האדם אינו קובע ללא מעשה מוכיח

משמע . ג"זעירא שפירש לפי העקרון של רשב' ם לתשובת ר"הרמב

, ה מספיקה לבצע חלות הלכתית ללא הוכחה מעשית בפועלהמחשבה אינ

שדעת , ם נשמע להיפך"מהרמב, ברם. והיא נשארת בגדר דברים שבלב

  .הנוטע פועלת מעשה גמור ואינה זקוקה לאישור על ידי פעולה מעשית
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בהלכה הראשונה : ם ציין עקרון זה במפורש בשתי ההלכות"הרמב

. א הזכיר כלל שצריך מעשה מוכיחול, "ודעתו עליו שיהיה לסייג": כתב

כשנטעו לסייג וחזר וחשב עליו , בדונו בהלכה בשינוי דעת הנוטע, ובהמשך

. "כיון שעירב בו מחשבת חיוב חייב": ם"מדגיש הרמב, או להיפך, למאכל

 . קובעת לחלוטין ואינו זקוק להראות זאת במעשהמשמע שמחשבת האדם

, טע לחלק את אילנו לשני צדדיםבעניין כוונת הנו, ד, גם בהלכה השנייה

, התחתון או העליון, או שחלק מהאילן, למאכל ולסרק, הפנימי והחיצוני

כסיכומו של , הדבר הקובע הוא מהי מחשבתו .יהיה למאכל או להיפך

ההדגשות החוזרות , אף זאת. "שהדבר תלוי בדעתו של נוטע": ם"הרמב

, באו מן הסתם, תם בדבריו ביחס לדעה שהיא הקובע"ונשנות של הרמב

למקד את חשיבות כוח המחשבה בחלות החיוב בנטיעה אם לסייג או 

ג "ם לא הביא את דברי רשב"עולה השאלה מדוע הרמב, על כן. למאכל

ולפי מסקנת הירושלמי זו גם דעת תנא , בירושלמי שצריך מעשה המוכיח

השאלה חמורה שכן רוב ? ג"והירושלמי אף דן בהמשך בדברי רשב? קמא

  ?ם מהירושלמי"ינים בשתי ההלכות למדם הרמבהד

ג "ם לא העתיק להלכה את דעת רשב"לומר שהרמבאלא צריכים 

לכן אף לא סבר כתשובת . לפי שהוא חולק כפשוטו על תנא קמא במשנה

רבי זירא שאף לרבנן מדובר במשנה סדר נטיעתם של העצים שמעשהו 

  .מוכיח שדעתו לסרק

:  והעירד" רצסימן, טור יורה דעה, ואכן כבר עמד על כך הבית יוסף

ל מפרש דרבי זעירא "ואפשר שהוא ז. ם השמיט הירושלמי הזה"אבל הרמב"

כיון שדרך לשנות , אלא הכי קאמר. לא קאמר שצריך שישנה סדר נטיעתן

לפי פירוש זה רבי זעירא . "ואפילו לא שינה כשינה דמי, סדר נטיעתן מותר

ואין צריך מעשה ,  את סדר הנטיעהמסביר שתנא קמא אינו מחייב לשנות

אלא מציין שרגיל הדבר שהנוטע שלא למאכל משנה את , ניכר מצד הנוטע

ג "מדברי רבי זעירא משתמע שרשב. אך גם אם לא שינה כשינה, הסדר

ג "ם את רשב"ולכן לא הביא הרמב, חולק על תנא קמא שהלכה כמותו

הסבר . ג"שבלהלכה אלא פסק כסתם המשנה שאף היא לא הביאה את ר

שכן מה הוסיף רבי זעירא , הבית יוסף את תשובת רבי זעירא קשה קצת

אם הנוטע אינו חייב לשנות ממילא אין צורך במעשה הניכר לפי , בתשובתו

ומה השתנה בהסבר , ואם כן זה מה שידוע היה גם לפני התשובה, תנא קמא

שאינו אפשר לענות שאכן הוא רצה להדגיש שבמציאות אדם ? רבי זעירא

אך אין לחייבו בכך כי דעתו היא , נוטע למאכל עושה מעשה המוכיח דעתו
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 ,  שיטת הראשונים האחרים.ד
  המעשה קובע: הטור והשולחן ערוך

ג "הביא את דברי רשב, א, ערלה א, ש בפירושו למשנה"הר

וכנראה קיבל הסתייגות , זעירא הדורש מעשה מוכיח' בירושלמי ותשובת ר

, שבפירושו לאותה משנה, י בן מלכיצדק"כן סובר גם הר. ם"ולא כרמב, זו

ובהלכות . משנה א, ערלה פרק א, ש"אף הרא. ללוזעירא ה' הביא את דברי ר

. זעירא' הביא להלכה את הירושלמי עם הסתייגות ר: 'ערלה סימן ב, קטנות

  . אמצע החלק השני, נתיב עשרים ואחד, וכן רבינו ירוחם

הלך אף הוא בעקבי אותם ראשונים , ד"סימן רצ, יורה דעה, הטור

עתו לצורך אכילה אלא להיותו הנוטע עץ מאכל ואין ד: "וכתב. ם"ולא כרמב

והוא שיהא ניכר . גדר לשדה או בשביל העצים לשורפן או לבנין פטור

יהא ניכר שאינו לצורך "הטור דרש שהנוטע לסרק  ."שאינו לצורך אכילה

  .ם"בכל יתר דיני הסרק פסקו כרמב. במעשה שיעשה "אכילה

יורה ב. השולחן ערוך העתיק את כל דברי הטור בעניין נוטע לסייג

  : סעיף כג, ד"סימן רצ, דעה
הנוטע אילן מאכל ואין דעתו לצורך אכילה אלא להיות גדר "

והוא שיהא . לשדה או בשביל העצים לשרפן או לבנין פטור
כגון אם הוא לשריפה שנטען , ניכר שאינו לצורך אכילה

ואם הוא לבנין , רצופים ואינו מרחיק בין אילן לאילן כראוי
ואם לגדר שהוא במקום , שיתעבושמשפה הענפים כדי 

בין , אם צדו האחד בין פנימי בין חיצון' ואפי, שצריך לגדור
את , וצדו השני לאכול, לצורך אחד מאלו, תחתון בין עליון

ואם חשב עליו אחר כך . שלצורך אכילה חייב והשאר פטור
אבל . ומונין לו משעת נטיעה, לאכילה חייב בערלה וברבעי

שאין ,  סוף שנה שלישית אין בו דין רבעיאם לא חשב עליו עד
ואם נטעו למאכל ואחר כך חשב עליו . דין רבעי בלא ערלה

  ".לאחד מאלו חייב

הביא את כל הסוגיה מהירושלמי וכן , על הלכה זו, א"בביאור הגר

וברור שכוונתו להסביר שבשולחן ערוך , ג והסבר רבי זעירא"את דברי רשב

משמע ההלכה היא . הסבר רבי זעיראפסק כירושלמי זה וכרבנן לפי 

וזה יועיל לו בין אם העץ ראוי , שהנוטע עץ פרי לכוונת סרק צריך מעשה

  .ג"וכרבנן ולא כרשב, לסרק או שאינו ראוי אלא לפרי
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ואם ": וסיים, אות לח כתב כן, ד"רצ, יורה דעה, גם ערוך השולחן

 כשאין עושה לגדר ההיכר הוא כשנטען במקום שצריך לגדור פטור אבל

וכן כשנטע להריח . ולא מהימן מה שאומר שאין כוונתו לפירות. היכר חייב

וכן אם פירות אלו אינן . ויש היכר בזה פטור מן הערלה, בהם ולא לאכלם

. ")א"הגרע(מאכל בריאים ונוטעים אותם רק לרפואה פטורים מן הערלה 

 ערוך השולחן מרחיב בהסבר כדי להמחיש שלפי ההלכה הנוטע חייב

לכן הביא . ורק אז פטור מערלה, להוכיח במעשהו שאינו מתכוון לפרי

כגון כשגודר , שלוש דוגמאות שהמעשה מוכיח שאינו מתכוון למאכל

שני מקרים נוספים הם . במקום שיש היכר וכשאין היכר חייב בערלה

, האחד הוא הנוטע עץ מאכל להריח; יסודות הלכתיים עצמאיים חשובים

אם נטע פרי שאינו מאכל של בריאים אלא משמש רק , השני. פטור מערלה

מעשה , מחשבה: לפי זה יש שלוש דרגות בהגדרת פטור מהעורלה. לרפואה

  .והאחרון הוא בלבד הפוטר מערלה, מעשה מוכיח, סתמי

כתב שצריך , ד"סק' סימן א, הלכות ערלה, זרעים, אף החזון איש

 לסייג ולקורות דמאכל ל דלא בעינן שינוי אלא בנוטע"וי": מעשה מוכיח

והסביר בהמשך על ידי השוואה לנוטע לשם מצווה שחייב , "חשיבי טפי

אך , נטיעה לשם מצווה היא חשובה כמו למאכל לכן הנוטע חייב. בערלה

סתם נטיעה היא , כלומר. פחות חשוב ממאכל, נטע לסייג או לקורות

ין המוציא מע, צורך הוכחה, כגון לסייג, וכל שינוי לדבר אחר, למאכל

. "משמע דניכר הדבר שהוא לסייג: "ובלשונו לפני כן, מחברו עליו הראיה

  .ט"ב סק' סי, שם: וראה עוד". איירי שכולו נראה לסייג "לכן אם נטע לסייג 

 5.אות ב, ו"מצווה רמ, דרך שונה משתמעת מדברי המנחת חינוך

לחן הטור והשו, ש"ם שיטה אחת ונחלקו עליו הרא"תחילה ציין שלרמב

. ם השמיט את הירושלמי"כן ציין את דברי הבית יוסף שכתב שהרמב. ערוך

ל דגם לדעתם הוא רק "ונ": ם"לאחר מכן הוסיף שאף לחולקים על הרמב

חידוש זה קצת קשה שכן . "חיוב דרבנן אבל מהתורה פטור במחשבה בלבד

  .אין המנחת חינוך מציין לו מקור

דאף בלא שינה  . . . ם"קים והרמבסהפול ";הוא מעלה שאלה נוספת

ל "נ": והוא משיב "?רק במחשבה די אם צריך דווקא דיבור או מחשבה לבד

דתליא בפלוגתת הראשונים גבי פיגול אם במחשבה לבד או או דוקא דיבור 

                                                                                                          
וראה גם בהוצאת מכון . ח בסופה"ובמצווה שכ. בתחילתה, ב"וראה גם דבריו במצווה קי) 5

 .ירושלים
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ולכאורה אם קטן נטע אילן ודעתו לסייג ולא עשה ": ועוד כתב

, כ אפשר דתליא בשיטות בחולין אי קטן יש לו מחשבה"ג, מעשה המוכיח

,  ואם קטן אין לו מחשבה:)יב( עיין בחולין, מתוך מעשיוומחשבתו מוכיח 

טומאת ' לד מה" פימשנה למלך' יע, כ חייב בערלה והדברים ארוכין"א

מברר קצת לענין מעשה ומחשבות חרש שוטה וקטן לענין להקל אוכלין ש

ונוכל , ולהחמיר ומעשה רבה ומעשה זוטא ומחשבה ניכרת מתוך מעשיו

כ למאכל "והנה אם חישב אח": והוסיף". וכאן הוי להקל, נים לכאןללמוד די

פ "ש מידי מעשה כמבואר כ" מידי מחשבה ומכהאף שאין מחשבה מוציא

ל דבעינן מעשה "ל דאף לשיטת הפוסקים הנ"מ כאן נ"ס לענין טומאה מ"בש

: ומסיים. "ירת הכתוב היא אף מידי מעשה דגזהמ מחשבה מוציא"לסייג מ

. כ הפקיר האילן ובא אחר וחישב עליו למאכל" אילן לסייג ואחנטע' ואם א"

אך אם לא זכה בו נראה דאין , אם זכה באילן קודם בודאי מהני מחשבתו

כ הוי "והפקר ג, ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו במחשבה, מחשבתו מועלת

  " . . .ש"ואין אדם אוסר דשא, שאינו שלו

, ן המחשבה והמעשההמנחת חינוך האריך בכמה היבטים בעניי

והמקרים , היות ורצה להבליט את כוח המחשבה בקביעת עובדה הלכתית

. כמו בערלה, שהביא מלמדים שלעיתים גדול כוח המחשבה אף מהמעשה

הוא השתדל להוכיח שהדבר נכון ביסודו גם לשיטת החולקים על , כמו כן

מה אך לדידם יש דברים שלא מספיקה מחשבה אלא יש לצרף עי. ם"הרמב

שיש לצרף כוונה , כמו בשלב הראשון של נטיעת עץ פרי, מדרבנן, מעשה

כן הדגיש שבשלב השני של . ומעשה מוכיח על מנת לפטור פרי מערלה

, כשאדם רוצה לשנות מסרק למאכל בשלוש שנות הערלה, המחשבה

המחשבה פועלת ללא המעשה לפי כל הדעות וכפי שנפסק במפורש 

  . בשולחן ערוך
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. נחת חינוך שונה מזו של ערוך השולחן והחזון אישאך שיטת המ

משמע . ם צריך גם מעשה ושיהיה מוכיח"הם סברו שלחולקים על הרמב

. ומחלוקת השיטות היא מהותית, אין למחשבה כלל כוח בחלות הפעולהש

ואילו המנחת חינוך ממעט ומשתדל להשוות בין הדעות שלמחשבה יש כוח 

וכל שהיא דורשת ,  חלקי לשיטה השנייהאו כוח, ם וסיעתו"לרמב, מוחלט

מהסבר הירושלמי . הוא שמדרבנן יהיה מעשה מוכיח המצטרף למחשבה

, שכן הירושלמי. משתמע יותר כשיטת המנחת חינוך, לפי הפני משה, הנזכר

למחשבה יש , ג"לרבנן ואפילו לרשב, לפי הסבר רבי זעירא מסיק שלפי כולם

ונחלקו אם כך הוא בכל , ונת הנוטעכוח רק עם מעשה משלים המעיד על כו

לכן . או רק בעצי פרי הראויים גם לשימושים אחרים, עצי הפרי כדברי רבנן

יש , שפסקו כירושלמי, ם"אף לראשונים והשולחן ערוך החולקים על הרמב

לכן יכול . וכהבנת המנחת חינוך, אם כי צריך מעשה, כוח למחשבת האדם

ורבנן הוסיפו , ה מחשבת הנוטעהמנחת חינוך להסיק שמהתורה מספיק

  .הרחקה והצריכו גם מעשה

  ם והחולקים עליו" יסוד שיטת הרמבהסבר. ה

, קיימת בעיה עקרונית בעיקר הדין של הנוטע לסייג או לקורות

כיצד יכול נוטע עץ פרי להיפטר . שהיא יסוד הדיון, א ,ערלה א, במשנה

הרי הפרי קיים , מערלה גם אם הוא נוטע שלא בכוונה ליהנות מהפרי

יש להניח כי זה המניע . ואפשר ליהנות ממנו גם כשהוא עומד כגדר לשדה

ועקב כך סייג את , ג בברייתא שבירושלמי על סתם המשנה"למחלוקת רשב

זעירא ' אף ר, וכאמור. הפטור רק למקרים שהעץ ראוי לאותו ייעוד

, ינו ראויג וסבורים שהדין הוא גם בא"בתשובתו גרס שרבנן חולקים על רשב

משמע מדבריו . אך מודים לו שצריך מעשה ולא מספיקה המחשבה

שהמעשה נועד להבהיר שהנוטע מתכוון להפיק תועלת מהעץ בלבד ואינו 

 6.וזה לא יגדל כראוי ולא יוכלו ליהנות ממנו, רוצה את הפרי ואינו מטפל בו

של ם וסיעתו הבינו שהיסוד "הרמב. דומה שזה יסוד המחלוקת בין השיטות

והתורה נתנה כוח לנוטע להחליט , סתם המשנה שאין צורך כלל במעשה

והטעם לכך הוא שהתורה ראתה בערלה , במחשבתו מה מטרת הנטיעה

' לעומת זאת החולקים הבינו שכיון שהירושלמי בתשובת ר. חובת גברא

                                                                                                          
וכבר ציין חלק . ז"קט- ו"קט' עמ, 3הערה , לעיל, כבר הקשה והסביר מעין זה בחזון נחום) 6

ולמעשה . ד" רצח בסימן"והעיר לשיטה הפוכה של הב, מההסבר להלן על אמינות האדם בערלה
 .ם"ובעל החזון נחום הרי פירש את הרמב, ם"ח היא ההסבר לחולקים על הרמב"שיטת הב
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בקרקע כבר החלוקה בין גברא לחפצא בהקשר למצוות התלויות 

אם היא , בשמיטה, כגון בחובת השבתת הקרקע. נדונה בהרחבה באחרונים

מרן , הביא את סיכום המחלוקת ודן בה. מהתורה זו חובת גברא או חפצא

פרק א , הלכות שמיטה, ם"על הרמב, שבת הארץ: ל בספרו"הרב קוק זצ

שזו הרב נטה להסכים עם השיטה . ב-הערות א, ובקונטרס האחרון', הלכה א

מקור האבחנה . ם באותה הלכה"והבין שכך גם סבר הרמב, חובת גברא

זו אחריות האדם על , תלוי בבעיה אם השבתת הקרקע היא חובת גברא

אחראי בעל הקרקע לכל , אך אם המצווה היא חובת הקרקע. מעשיו בלבד

כגון העסקת נוכרי בקרקע אסורה , גם אינו עושה בעצמו, דבר שנוגע לקרקע

 גם אם בעל הקרקע היהודי השכיר לו את הקרקע בהבלעה לפני לחלוטין

  7.השמיטה

, לאור המחלוקת העקרונית בשמיטה הדומה לדיון הנזכר בערלה

. אפשר להשוות ביניהן וללמוד מהן גם למצוות נוספות התלויות בקרקע

שכן יסוד האבחנה בין השיטות הוא כוח האדם וחובתו בקיום המצוות 

, אם המצווה היא חובת האדם. ולי גם במצוות נוספותוא, התלויות בקרקע

ורק מעשיו קובעים , הרי התורה הקנתה לבעל הקרקע קניין מוחלט בה

ואם המצווה היא חובת הקרקע . על כן כל האחריות עליו, ביחס לקרקע

אלא , כך הדבר בערלה. האחריות עליו לבצע את המותר והאסור בקרקעו

יש חידוש שהתורה התירה , חובת הגבראם היא "שבמצווה זו שלפי הרמב

ואכן עיון . כפשוטה של המשנה, לאדם לקבוע את יחסו לעץ במחשבה בלבד

                                                                                                          
גוש , מכון התורה והארץ, עם תוספת שבת: שבת הארץ: וראה לכל העניין בעדכון של הספר) 7

' מע, "עוללות שביעית", י קוק"במאמרו של הרצ', כרך ב, שם. 182 – 180' עמ', כרך א, ג"קטיף תשנ
וראה . ד"י,  ז–אותיות ו , ג"סימן י, שביעית, מעדני ארץ, ז אוירבך"וראה עוד דברי הגרש .793 – 787

, ט"ג אותיות כ"סימן כ. 'אות א' סימן כ, הלכות שביעית, גם את המשתמע מלשון בעל פאת השולחן
 .א"ל
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יש מצווה . ם מנקודת מבט נוספת"נראה להציע סיוע לסברת הרמב

שהיא חובה אישית או קניינית של האדם הפרטי בלבד ואין קיומה תלוי 

גורם נוסף כגון ענייני ממון שבין ויש מצווה שקיומה תלוי ב. בגורם נוסף

מצוות ערלה היא חובה אישית המוטלת על האדם בלבד ללא . אדם לחברו

ולכן ממונו בידו בלבד ויכול ליצור מעשה מושלם גם , קשר לאחר

יכול הנוטע להחליט במחשבתו אם , ם וסיעתו"לפי הרמב, לכן. במחשבתו

במצווה שיש נגיעה , םבר. נטיעתו היא לפרי או לסרק והאמינה לו התורה

לכן . אין כוח מוחלט לאחד לפי שאין הדבר בידו בצורה מלאה, לאדם נוסף

בקניינים כמו בדיני מסחר ממוניים אין המחשבה מהווה גורם מוחלט בעל 

וטען , אם אדם מכר מרכושו ואחר כך רצה לחזור בו, ועל כן. כוח קנייני

כי אלה , ל לחזור בו מהקנייןאינו יכו, שחשב לחזור בו אף כי לא אמר לקונה

כוחו של אדם בדבר שהוא ,  אף זאת8.הם דברים שבלב והם אינם דברים

. יש לו הגדרה נוספת בהלכה, פרטי שלו ואין לאחר רשות באותו עניין

התורה הקנתה זכות מוחלטת לאדם ונאמנות בדברים שונים מגדר המכונה 

 רק בו הקנתה לו התורה כל דבר שבידו של אדם לעשותו והוא תלוי". בידו"

כולל להתיר דבר המוחזק , נאמנות מוחלטת אף כשעדיין לא עשה את הדבר

כיון , כגון אדם שיש לו טבל נאמן לומר שהפריש ממנו תרומה. כאסור

וכן כל אחד מישראל האמינה לו התורה בעניין . שהתורה האמינה לו

  9.כיון שבידו לעשותם, ניקור וחלב, שחיטה

וכל , ערלה שהיא מצווה אישית, ם"לפי הרמב, סודאם אכן זה הי

התורה הטילה עליו חיוב , חיובה תלוי בכך שהאדם מחליט לנטוע עץ פרי

ואם מתכוון לעץ . הוא נאמן ומחשבתו קובעת" בידו"אך כיון שזה , ערלה

יכולה מחשבתו לבצע את המטרה והעץ פטור , אף שזה קיים, ולא לפרי

האמינה התורה " בידו"כשהדבר שסוד זה אמנם אין חולק על י. מערלה

                                                                                                          
 .ובעוד מקומות שבהם עסק בקניינים. ט, הלכות מכירה יא, ם"רמב) 8
". אי דידיה משום דבידו לתקנו, האי טבל היכי דמי: "'ח א"נאמר ביבמות פ, לגבי טבלכגון ) 9
 –ו "ק' עמ, כרך ג, וראה בהרחבה באנציקלופדיה תלמודית. ח-א ז"י, הלכות עדות, ם"רמב, ועל כך

 .על חשיבות מחשבתו של נותן המתנה, ד, זכיה ומתנה ה, ם"ועיין עוד ברמב. ט"ק



43 בן ציון רוזנפלדהרב 

 מכאן, ם"בשולחן ערוך פסק כשיטה החולקת על הרמב, כאמור

. שלהלכה צריך מעשה עם מחשבה ולא סמכו על מחשבת האדם בלבד

שכן , ואפשר שכך היא השיטה גם ביחס למצוות האחרות התלויות בקרקע

שמא לא יעמוד בכך , חששו ליתן ביד האדם כוח רב מדי להחליט במחשבתו

, ומידת ההסתמכות על דעתו של אדם. ולאחר מכן יעבור על אותן ההלכות

תלויה במחלוקת ערוך השולחן והחזון איש , בערלה, דידןלפחות בנידון 

 הצורך במעשה מוכיח מהתורה ואין לסמוך  אםכנגד בעל המנחת חינוך

, די במחשבה, מהתורה,  או שגם לפי השולחן ערוך,כלל על דעת האדם

אם נטע לסרק ללא , כגון, ויש הבדל ביניהם. ורבנן הוסיפו הרחקה במעשה

לערוך השולחן וחזון איש אסור ,  בשנות הערלהמעשה מוכיח ואכל פירות

ואילו לפי המנחת חינוך עבר רק . וגם עבר עבירה באכילת איסור הנאה

שהרי אם אכל הרי הוכיח הדבר שהוא , ואולי אף לא עבר מדרבנן, מדרבנן

   .נטע לסרק

  סיכום. ו

והיא עשויה לשנות את ,  במצוות ערלה חשובה כוונת האדם.א

כשנטע פרי ונתכוון לשימוש שאינו , עץ פרי לסרקהגדרת ההלכה של 

ם " ביסוד הפטור נחלקו הרמב.ג.  נטיעת סרק פוטרת מערלה.ב. מאכל

ם "לרמב. וסיעתו כנגד ראשונים אחרים שבעקבותיהם הטור והשולחן ערוך

לראשונים . שהנוטע מתכוון לנטיעת סרק, וסיעתו מספיקה מחשבה בלבד

ויש אומרים מעשה מוכיח שאינו , שבההאחרים יש צורך לצרף מעשה למח

כפי ,  יסוד המחלוקת אם לפסוק כהסבר הירושלמי.ד. מתכוון לשם פרי

 סברת המחלוקת .ה .ם וסיעתו"כרמב, או לא, ם"ל הרמבשסברו החולקים ע

ולמעשה , גברא או חפצא, היא אם הערלה היא חובת האדם או הקרקע

או מצוות , תלויות בארץהבעיה היא אמינות האדם וכוחו בקיום מצוות ה

, ואין בהם נגיעה לאדם אחר, בעניינים שהם בסמכותו או רכושו המוחלט

 להלכה נפסק בשולחן ערוך .ו". בידו"שלא כבדינים שאין הדבר רק , "בידו"

מחלוקת היא אם זה מדאורייתא , אך כאמור. וצריך מעשה, ם"שלא כרמב

  .על דין זהובהתאם לכך גם החיוב של העובר , או רק מדרבנן



  שמריה שולמאןהרב 
 .י.נ, רדנס הילסאקיו ג

  בענין רביעית דם מן המת

יש טומאות מן המת שאין " :נזירות' ז מהל"פריש ם "כתב הרמב

לפי שלא נאמר , פ שנטמא בהן טומאת שבעה"אעו' הנזיר מגלח עליהן וכו

בו וכי יטמא לנפש אלא וכי ימות מת עליו עד שיטמא מטומאות שהן 

 ועל חצי 'ואלו טומאות מן מת שהנזיר מגלח עליהן כו' מעצמו של מת וכו

רובע עצמות : "תבכג "הג " פמאת מתטו' ובהל .ש" ע"לוג דם הבא ממת אחד

יראה לי שכולן טומאתן אינן דין תורה '  וכווטומאת רביעית דםבאוהל 

יהן על ואין חייבין על כמו שבארנו בנזירותשהרי אין הנזיר מגלח עליהן 

קרא על רביעית דם באהל מו" :ד שם"ובהשגות הראב .ש" ע"ביאת מקדש

: מ" הכסתבוכ". מגלח אינו ו ומשאוא אבל על מגעוכל נפשות מת לא יב

ה מן ישאם ההוא דקרא אסמכתא בעלמא ) ם"הרמב(ל שסובר רבנו "י"

קרן ' ג באורך ובס"ח מצוה רס"במנ' ועי( .כ" ע"הילמגלח עהתורה היה נזיר 

  .)ד"ו מה שטרחו בהבנת שיטת הראב"אורה נזיר דף נ

ד דהרי "שיטת הראבלא מקור יה) .עב(בחולין  ס"והנה סוגית הש

מן ביעית דם רשי דריש " וקאמר דרבי ישמעאלורבי עקיבא נחלקו שם ר

שמטמא איזהו נפש של אדם  "–" הנוגע במת בנפש האדם"מ ההמת מטמא

ביעית דם אף רלטעמיה דאמר ע "ור"וקאמר שם , "הוי אומר זו רביעית דם

שתי  –' על כל נפשות מת לא יבא'ר שנאמ' וכו מטמא באהל םמשני מתי

דדרשות גמורות הן ' בפשטות משמע מדברי הגמו ."נפשות ומת אחד

ה בחגך " ד.ח(מועד קטן ' כ התוס"במש' עיו[ .מטמא באהלביעית דם רד

ך גהאי בח' כודאמרינן וכא ולא אסמכתא ועיקר דרשה ה): "ולא באשתך

דמדאמרינן : " שכתב)ק ח" סע"תק' ח סי"או(א "גבמע "וע ".הימאי דריש ב

כ "מ דסעודת ערב יו"ה שימאי עביד להאי ועניתם עצם ביומא ותנא ד

ם שסובר "רמבוה .ל"ק הנ"במוע' כ דברי התוס" שמציין גש" ע"דאורייתא

אולי אזיל לשיטתו ) מ"כ הכס"כמש(אסמכתא דדרשה דרביעית דם הוה 

וה הכ "יורב עלגבי מצות אכילה ב" ועניתם"דאית ליה דאף דרשה ד

   .]אסמכתא

ג "עגין מדלהכהנים  האיך היו והקש) :יט(בברכות '  והנה התוס

גולל הוה טומאה  ותירצו דמכיון ש,הרי הגולל מטמאשל מתים ארונות 

ז "עחולק שם ת "ראמנם  .וזהראין כהן מעליו ממילא נזיר מגלח האין ש

 וזהר עליוכהן מה "אפאין נזיר מגלח עליו וביעית דם שרמצינו בשהרי 

והקשה . ש"ע, על כל נפשות מת לא יבאכדילפינן בחולין מדכתיב 
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תשתפכנה אבני "על הפסוק איכה פירושו לבי "ברש' עיוהנה 

ומדרש אגדה כל רביעית דם שיצא : "שכתב) א:ד" (קודש בראש כל חוצות

והוא , "'וכובמקומה קוברה ה ירמיה יהבכל חץ וחץ שנעצו בו מיאשיהו 

 לטמאלו תר ה איך הויכהן הש הרמידיש "הרשז "עועמד  .מדרש שםפ ה"ע

ל דאין כהן מוזהר על "הנ' ת בתוס"והביא ראיה מזה לשיטת ר .את עצמו

 דכהן מוזהר מאסתנפסק ב) ט"שס' סי(ד "ע יו"אמנם בטור ושו .רביעית דם

  .על כל טומאות הפורשות מן המת ומשמע אף מרביעית דם

מלך משם דשאני  הואת עצמו ליאשילטמא נביא שהותר לונראה 

בירושלמי מה מקומות כמבואר בכע "לטמא אלכהנים ונשיא שמותר אף 

ומצוה לכל "י "פירשו "ת נשיאידמ"א "במש) :ע(פסחים וברכות ג דב"פ

   ".ישראל להתעסק בו

' פ(ט בשבת "ויתמבואר בשהרי ל "עיין במדרש הנאמנם יש ל

' סוף הלמ "מל' עי(ז "ו עוהקש, דאף כזית מן המת טעון קבורה) המצניע

כ מבואר דדוקא לראשו ורובו של אביו מותר כהן "תוהרי בש) אבל ועוד

אברהם ' ותירץ הגאון ר .לטמאות משמע דרק ראשו ורובו טעון קבורה

רק בראשו ורובו הוה דחיוב קבורה מצד קורבה מטאוורג ל "אהרן הכהן ז

כזית אינו אלא מפני תקלה ואיסור קבורה בכ חיוב "דיש צורת קרוב משא

ב "ע בהעמק שאלה להגאון הנצי"וע .ח"ודפח ,הנאה דאין צורת אדם פרטי

 דחיוב קבורה יש לתפק אם כהן מותר להטמאות לקרוב נפסשנ) אמור' פ(
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יהו יאשע משום ש"לטמא א' הותר לירמידמי שרצה לומר איתי רו

ע שהרי דקדקו "צאבל  .)ע"במעשה דר :מ קיד"ב' וכתוס(צדיק הוה 

 בריטמא אף בקהלן אסור לכהש: מ פה"י לב"האחרונים מדברי רש

  ).שםמ "בלם בהגהותיו "מהרש' עי. (צדיקים



 עניני דיומאמדור 



 הרב שאול מרדכי אריאלי
 .י.נ, קיו גארדנס הילס

 

  עיצומו של יום מכפר

  ה גם לרשעים "קירבת הקב: מעלת עשרת ימי תשובה

פסוק זה  .)ו:ישעיה נה ("בובהמצאו קראהו בהיותו קר' דרשו ד"

פותח את ההפטרה של מנחה בתעניות ציבור מלבד במנחה של יום 

 ביארו שבעשרה ימים שבין ראש ).יח(ראש השנה ' מסל ב"ורז .הכפורים

ה מגלה עצמו להימצא להיחיד יותר משאר "קבהשנה ליום הכפורים ה

עשרת ימי תשובה שאז מקרב ' ל בהל"וכמו שכתב המהרי, ימות השנה

כן ידוע מה שהביאו המפרשים משל בזה . עצמו לקבל תשובהאת ה "הקב

משום כך אינו נצרך לצעוק בקול רם כפי  ואדם הנמצא קרוב לחבירול

לינו יותר קל ליצור עמו ה קרוב א"אם הקב. שיעשה בקריאה לחבר רחוק

  . קשר

יעזב רשע דרכו : "ממשיך הנביא ואומר ?ואולם איך נגיע אליו

 אין אדם .יש רשע ויש חוטא וההבדל ביניהם ניכר". ואיש און מחשבותיו

 כל ,אך הרשע. מושלם כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא

 .וק הוא מתשובהלכן רח, צעדו בחיים היא דרך אשר מתורגלת ברשעותו

ועם זאת אומר הנביא שיש פתח לתשובה אף לרשע שאם ירצה לשנות את 

וירחמהו ואל אלוקינו כי ירבה ' וישב אל ד"דרכו יכול הוא לעשות כן רק 

   ."לסלוח

  הקושי בשיטת רבי שיום הכפורים מכפר בלא תשובה

אמורים הן על עשרת ימי התשובה פסוקים אלו  ,ל" לפי חז,כאמור

 איננו זועק לתשובה מאתנו כי ,ה קרוב אלינו ונמצא בקרבתנו"קבהשאז 

ועל . ממתין לקרבתינו אליו ואז סולח הוא לנוהוא רק  ו,אינו רחוק מאתנו

שעיצומו של ) .גי(שבועות ' כן תמוהה היא שיטתו של רבי המובאת במס

לדעתו מהפסוק כי ביום הזה זה נלמד ו, יום הכפורים מכפר אף בלי תשובה

הרי . פ מכפר"כ שנשמע לכאורה שאף בלא תשובה יוה,' עליכם וכויכפר

אין חיוב לבא לבית הכנסת ביום קדוש זה כי  ואין צורך בווידוישלפי רבי 

ה מכפר "הרי ברור מפסוקים אלו שאין הקב, מאידך. עיצומו של יום מכפר

  . וסולח מבלי תשובה

י תמהו על שיטת רב:) פה(יומא בסוף מסכת ישנים ' ובתוס

דלדבריו למה חרב בית המקדש בשביל עוונותינו כיון שיום הכפורים 
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אבל ,  שאמנם רבי סובר שעיצומו של יום מכפרשםי "ותירצו התו

 בלי תשובה ממעט הוא מכרת אבל לא יםכפורהיום . רק באופן חלקי

ל "ח מבריסק זצ"ובשם הגר. עם התשובה איכא כפרה גמורהרק ו, מכפר

ל "ורבי שחולק על חכמים וס, יםמובא שחלוק היחיד מצבור לגבי יום כפור

יחיד אין עצומו של יום לציבור אבל שעצומו של יום מכפר הוא רק לגבי ה

 ל"יק זצ'ד סולובייצ"ועיין בזה בדברי הגרי[. מכפר אלא בעי אף תשובה

קוק ה "מהגראי "טוב רואי"גם ב' ועי ,81-84' עמ" על התשובה"המובאים ב

   ]. דעת רביו איך שביאר)ליומא פו(ל "זצ

  ם "הסתירה בדברי הרמב: עיקרו של וידוי

הוידוי שנהגו בו כל ישראל ": ח"ב ה"פבה תשו' הלם ב"כתב הרמב

וכתב הלחם משנה שם דלאו דוקא . "אבל אנחנו חטאנו והוא עיקר הוידוי

חטאנו לבד אלא חטאנו עוינו פשענו שזהו עיקר הוידוי וכמו שכתב רבינו 

כיצד מתוודין אומר אנא השם "א " הא"ם בפ"וכוונתו לדברי הר. למעלה

שתי במעשי ותי כך וכך והרי נחמתי ובחטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשי

ונראה שמקורו הוא . "ולעולם איני חוזר לדבר זה וזהו עיקרו של וידוי

דמבואר שם דהוידוי הוא שיאמר את , )ז"ח ה"פ(יומא סוף מהירושלמי 

 רעה הייתי עומד ובדרך תחטאתי ומירע עשיתי ובדע: יסודי התשובה

וזה עיקר הוידוי , רחוקה הייתי מהלך וכשם שעשיתי איני עושה

כתב דעיקרו של וידוי הוא אבל אנחנו ) ג:ח תרז"או(א "וברמ. להירושלמי

שצריך להוסיף גם עווינו הביא ) ק יב"ס(שם ובמשנה ברורה , חטאנו

וביאר בשער הציון שם דחטאנו הוא על השגגות ולא על המזידות , פשענו

שכתב :) פז(ומא במאירי לי' ועי. ומרד ולכן צריך להוסיף עוינו ופשענו

שם יומא ' אולם מפשטות דברי הגמ. דעיקרו של וידוי עד ולא שוה לנו

ב מה "ואמנם צ. ודי בזה,  חטאנונראה דעיקר הוידוי הוא אבל אנחנו

דהאיך זה שהוידוי הוא רק על השגגות ולא על  ,שהעיר הפרי חדש שם

 ש במלכים"כמ, פירשו שמשמעותו של חטא הוא חסרוןשויש . הזדונות

פירוש היינו חסרים מן  –" שלמה חטאיםבני והייתי אני ו) "כא:א א"מ(

כ בוידוי אנו מתוודים ואומרים שחסרונתינו הם שגרמו "כמוו, המלוכה

דליות יחזקאל ביאר הא דנחלקו ספר וב[. כ גם הזדונות נכללים"לחטאים וא



 51 הרב שאול מרדכי אריאלי

' פ ויאמרו שם חטאנו לד"איתא עה) ז"ב ה"פ(ובירושלמי תענית 

על  האדם אלאדן את ששמואל אמר רבון העולמים כלום אתה ) ו:א ז"ש(

חטאתי וישראל אומרים לפניך חטאנו ואי אתה מוחל לא לפניך שאומר 

אולם . ומקשים מדוע שמואל הזכיר חטאים ולא עוונות ופשעים. להם

החטאת מכוונת רק על , נראה שכאשר החטאת באה בסמיכות לעוון ופשע

  . אבל כשאינה באה בסמיכות הרי החטא כולל השוגג והמזיד, על השגגות

א הביא נוסח אחד של וידוי "שבפ, ם"רים דברי הרמבז מבוא"לפי

ב "אבל נוסח הוידוי שבפ, שהוא חטא ועון ופשע כלומר שגגות וזדונות

  . כולל אף הזדונות ,שהוא חטאנו בלבד

ם שתי נוסחאות של וידוי ולמה "ב למה הביא הר"מ צ"אבל מ

  . הביאם בשני פרקים נפרדים

  חטאי שאול ודוד

שאמר :) טז(ק "דהנה איתא במו, ם"י הרואשר יראה בביאור דבר

 אתה שאול יה לדוד שירה אתה אּוּמר על מפלתו של שאול אלמל"לו הקב

אלא מה כושי משונה בעורו אף '  וכובדתי כמה דוד מפניויאדוד א ווה

.  . . שהוא צדיק ממך –אבדתי כמה דוד "י "ופירש' שאול משונה במעשיו וכו

א "ש(ן על הפסוק בן שנה שאול במלכו וכ. "צדיק גמור –משונה במעשיו 

הרי ששאול . חטאשלא טעם טעם כבן שנה ) :יומא כב(ל "אמרו חז) א:יג

ולכן תיגדל התמיהה מדוע , היה צדיק גמור וצדקותו היתה גדולה משל דוד

שאול שחטא בחטא אחד הפסיד את המלוכה ש )יומא שם(' אומרת הגמ

חטאו של ב שהרי "צוד וע. דוד שחטא בשתיים לא הפסיד את המלוכה

שהרי , בהשוואה לחטא דוד הוא קל, שאול שלא הכרית את כל זרע עמלק

אפס כי נאץ "שהרג את אוריה ואמר לו הנביא ' דוד חטא בחטא של חילול ד

וגם חטא בזה שפקד את בני , )יד:ב יב"ש" (בדבר הזה' נאצת את אויבי ד

שמות " (פקוד אותםבנגף בהם ולא יהיה "ואיסור זה נלמד מקרא ד, ישראל

 במה  ועוד יש לחלק ביניהם,הרי שמנין ישראל חמור הוא מאד –) יב:ל

שב ועל לא היה אלא בשאול אילו חטאו של שדוד חטא בקום ועשה ו

  . ב מפני מה הפסיד שאול את המלוכה" ושוב צ,תעשה
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  טעם שלא נתקבלה תשובתו של אדם הראשון

. שון לא נתקבלהוהנה במדרש בראשית איתא שתשובת אדם הרא

שאדם הראשון עשה תשובה :) יח(ופלא הוא שהרי מפורש בעירובין 

אולם במדרש במדבר . ל שנים ומדוע איפוא לא נתקבלה תשובתו"במשך ק

, ה ואכל מן האילן"בשעה שעבר אדם על ציוויו של הקבשאיתא ) ג:גי(רבה 

' אפי, ה"שאמר לו הקב' ה שיעשה תשובה ופתח לו פתח וכו"ביקש הקב

ל במדרש תנחומא "וכן דרשו חז. כ"עכשיו עשה תשובה ואני מקבלך ע

 זהו אדם –) ל:משלי כד(על שדה איש עצל עברתי "בפרשת בראשית 

מבואר ממדרשים אלו דאדם  ."עצל מלעשות תשובההיה הראשון ש

אבל תשובתו לא נתקבלה משום שלא הזדרז לעשות , הראשון עשה תשובה

ה "הראשון לא הכיר בחטאו גם אחרי שהקבאדם . תשובה מיד אחר החטא

  . ואילו היה חוזר מיד היתה תשובתו מתקבלת, הציע לו לחזור בתשובה

  המחולות מסביב לעגל הן סימן מובהק שאבד הסיכוי לתשובה

שהתשובה , ל אלו נלמד יסוד עיקרי במעלת התשובה"מדברי חז

. אהחוטא שב מיד אחר ההכרה וההודאה בחטכשהמעולה ביותר היא 

נ וראש "בעל הלבוש מרדכי על נו(ל "מ עפשטיין זצ"ושמעתי בשם הגרמ

ויהי "הערה נפלאה בפרשת העגל על הפסוק  )ישיבת חברון ירושלים

כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה וישלך מידו 

שמשה מדוייק בפסוק  ו,)יט:שמות לב ("את הלוחות וישבר אותם תחת ההר

 שמעשה העגל לבד משמעו,  את העגל אלא אף את המחולותרקראה לא 

שחטאו לאחר שאף והיינו משום . סיבה מספקת לשבור את הלוחותאינו 

בחטא כה חמור כחטא העגל עדיין ישנה תקוה אולי יכירו בכשלונם 

כ אבדה "אבל אם רוקדים סביב העגל הרי שאין מכירים בחטא וא, וישובו

מלא כעס ושבר את הלוחות להודיענו כן התוכשראה משה . כל תקווה

  . הכרה בחטא כמה חמור הוא אי

  דודלתשובת תשובת שאול ההבדל בין 

בטעם  מביא כמה דעות בענין חטא שאול ו)טוא "ש(האברבנאל 

החילוק בין תשובתו של שאול שלא נתקבלה ותשובתו של דוד שכן 

ימה בעל העקרים שתשובת דוד היתה שלשיטת ואחת מהן היא , נתקבלה

 אבל ',דבכל תנאיה כי הוא הודה בחטאו כמו שאמר אודה עלי פשעי ל

' שמעתי בקול ד' וכו' שאול כסה חטאו כמו שאמר הקימותי את דבר ד
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אחרי ששאול לא קיים בשלימות , ל אלו"זונראה בביאור דברי ח

 "ולא תחמול עליו "את שליחותו שלא היה צריך לחמול על עמלק כדכתיב

ז השיב " וע)יג:א טו"ש" (הקימותי את דבר ד' ברוך אתה לד"אמר לשמואל 

.  . . אשר חמל העם"ושאול התנצל , "ומה קול הצאן הזה באזני"לו שמואל 

כעסו . "'ותעש הרע בעיני ד"מואל אמר לו שוב וש, "אלקיך' למען זבוח לד

טען שחזר וולא עוד אלא , של שמואל היה על ששאול לא הכיר בחטאו

והנביא דחה אותו , "'ואלך בדרך אשר שלחני ד' שר שמעתי בקול דא"

י הנביא "רק אחרי שהוכח ע. "וימאסך ממלך' יען מאסת את דבר ד"באומרו 

 אמנם זו .זו באה אחרי הצטדקותהודאה אבל , מודה שאול ואומר חטאתי

משום שבאה , מספיקה כדי להישאר במלכותותשובה היא תשובה אבל לא 

מיד הגיב ואמר ,  כאשר הוכח על ידי נתן הנביא, לעומתו,ודוד. באיחור

העביר חטאתך לא ' גם ד":  ולכן בישר לו הנביא,)יג:ב יב"ש ('חטאתי לד"

) ט:יב ("בם וילך' ויחר אף ד"פ "העלותך עהפרשת בבספורנו ב' ועי. "תמות

ה היה על שלא נכנעו תיכף כמו שעשה דוד " שחרון אפו של הקברששפי

הרי שמעלת דוד המלך היתה בזה שתוך . 'ואמר אל נתן הנביא חטאתי לד

ואצל אהרן ומרים לדברי הספורנו היתה , "חטאתי"כדי הוכחה אמר מיד 

  .התביעה נגדם שלא אמרו תיכף חטאתי

  שהיית משה להתפלל מיד לאחר חטא מי מריבה

עמד מצינו שבחטא מי מריבה מדוע לא המפרשים כ העירו "כמו

, על חטאוות התענלש שק וולבלעשה תשובה  ולא נזכר שלהתפללמשה 

התפלל על העם ואמר אנא חטא מצינו שואילו מיד אחרי מעשה העגל 

על הפסוק דרשו  )י:יא(רבה מדרש דברים באולם . העם הזה חטאה גדולה

וכיון : "ואיתא שם, הוא לשון שבועה" לכן"ש"  הזהלכן לא תביאו את הקהל"

 קפץ מידמשה ואינו עומד בתפילה של  וה שקל הדבר בעיני"שראה הקב

עליו ונשבע בשמו הגדול שלא יכנס לארץ ישראל שנאמר לכן לא תביאו 

 הגזירה משה מתפלל מיד כשנגזרהילו היה הרי שא ".' וכואת הקהל הזה

א התפלל תיכף למאחר שו, עביר את רוע הגזירה והיה נכנס לארץמהיה 

 ואמר .כמנין ואתחנןכ "אחתפילותיו שהתפלל מיד שוב לא הועילו לו כל 

ל שכל ההיסטוריה של כלל ישראל "צ רבי אליהו לאפיאן זצ"הגהפעם 

השתנתה מפאת איחורו של משה בתפילותיו שאילו היה משה מתפלל 
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  חטאו של עוזיהו המלך בהקטרת הקטורת

 המלך שביקש להקטיר קטורת בבית המקדש אף ווכן מצינו בעוזיה

מים ומובא בדברי הי, שלא היה כהן גדול ולמרות שכתוב והזר הקרב יומת

כי לכהנים ' לא לך עוזיהו להקטיר לד"חו בו ואמרו ישהכהנים מ) יח:כו' ב(

'  מדלכבודכי מעלת ולא לך צא מן המקדש בני אהרן המקדשים להקטיר 

עם בזעפו ו . . . עזיהוויזעף "ככתוב ,  ולא נכנע אלא נתמלא כעס"אלקים

ם ומשום כך הפסיד את המלוכה עד יו, "והצרעת זרחה במצחוהכהנים 

  . על חטאו היה ניצולודה מיד הרי שאם היה מ. מותו

 שעיקר "בינה לעיתים"א הביא מה"ובספר מדבר קדמות להחיד[

   ].הוידוי הוא לצייר שחטא בהחלט ולא לבקש שום מין התנצלות

 לאור כל זה נראה ששונה היא תשובתו של שאול מתשובת דוד

יק את עצמו ואמר אלא קודם ניסה להצדמיד שאול לא הכיר בחטאו במה ש

דוד המלך תיכף אמר חטאתי בהחלטה גמורה ואילו , כי יראתי את העם

  . ולא הצטדק

 א שדוד ביקש לומר "ביאורו של הגר
  עוד דברי וידוי והפסיקו נתן הנביא

מפרש את הפסוק ) ה:לב(תהלים לדברי אליהו א ב"הגרוהנה 

העביר חטאתך '  דויאמר נתן אל דוד גם'  וכו'יאמר דוד אל נתן חטאתי לדו"

יש פיסקא באמצע ' אחר המילים חטאתי לדש )יג:ב יב"ש" (לא תמות

 .ומשמע שדוד רצה לומר עוד דברים ומדוע הפסיקו נתן הנביא, הפסוק

חטאתי עויתי שהוא כל סדר הוידוי ה היה רוצה לומר "כי דהמע: "ל"וז

' אקונה לו קטיגור אחת עבירה ש העובר "הוא כמהענין אולם  ,פשעתי

אמר ה "עדוד המלך הנה  ו,ובאמירת הוידוי בלב נשבר בטל כח המקטרג

, כח המקטרגלבד כבר כלה " חטאתי" תיבתעד שבכ "נשבר כבלב הוידוי 

ו שאמר וזה,  נתן הנביא באמצע הוידוי ולא הניחו לגמרוכ הפסיקו"וע

חלקי הוידוי וסיים בחטא ' פתח בג –' וכוסיתי חטאתי אודיעך ועווני לא כ

ש "וז ,וידויאמר כל סדר ה על שלא ותתנצלהוא כי אמר ההענין אולם  ,לבד

גם , שחשבתי להתודות גם על עווני לא כסיתי 'עווני' וגם , אודיעך'חטאתי'

   ".לבד' חטאתי'תיכף באמרי ' אתה נשאת'רק ', לה' פשעי'אמרתי אודה עלי 
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  סוגי תשובה' סוגי וידוי כנגד ב' ב

תשובה שבאה על ידי , תשובהמבואר מזה ששתי דרגות הן ב

וזוהי היתה תשובתו , ז מודה החוטא ומכיר בחטאו"תוכחה ושכנוע שרק עי

שהיא , ועוד דרגה של תשובה שהיא הגדולה שבתשובה. של שאול המלך

תשובתו של דוד שמיד הכיר בחטאו בהחלטיות ומבלי הצטדקות ואמר 

. ש הגשמיותשובה זו גדולה היא כחה שמכפרת אף על העונ. "חטאתי"

ל ראה לחדש שגם הוידויים שנומאחר שנתבאר דשתי מדרגות תשובה הן 

באה מכח התשובה ל שהוידוי . אלו חלוקים הם ביסודםה תשובסוגי ' ב

 שתשובה , בלבד כוידויו של דוד המלך"חטאתי"באמירת  הוא הכרת החטא

, ל בנתיב התשובה"זו מעלה ומטהרת את החוטא וכמו שכתב המהר

תשובה לדעת . יא מחדשת את האדם והרי הוא כמי שלא חטאשהתשובה ה

 שהחוזר בתשובה חוזר ,ל היא התחדשות היצירה והבריאה"המהר

את השבים כי ראוים כולם לחזור למוצאם ' דמקבל לכן שו, לתחילתו

ל אמורים רק לגבי תשובה שהיא כתשובת "ונראה שדברי המהר. הראשון

 ורק תשובה זו ,א הודיעו על חטאומיד אחרי שנתן הנביהודה דוד המלך ש

אף שיש בהם המושג ה "וכן נראה שבאו. (מחדשת את היצירה והבריאה

של תשובה אבל תשובתם היא רק תשובה מיראה ואינה פועלת בחידוש 

בוידוי של תשובה הבאה רק , לעומת זה ). ובמקום אחר הארכתי.היצירה

  . מתוך דוחק והכרח כעין שאול המלך צריך נוסח מלא

  תשובה מתוך שמחה ותשובה מתוך צרה

' פרשה ראשונה היא בפ: שתי פרשיות של תשובה בתורהישנן 

אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל ' ובקשתם משם את ד ")ל-כט:ד(ואתחנן 

' ושבת עד ד' בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה וכו: לבבך ובכל נפשך

פרשה . אבבתשעה בקוראין אותה ופרשה זו , "אלוקיך ושמעת בקולו

נצבים והיא הפרשה שנקראת לפי תקנת עזרא ' פשנייה של תשובה היא ב

פרשת התשובה של ואתחנן היא תשובה שבאה . לפני ראש השנהבשבת 

אולם התשובה שבנצבים באה . "בצר לך ומצאוך "– מתוך צרה וחורבן

והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה  "– ה"מתוך התקרבות להקב

 תשובה זאת באה מתוך ".אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבךוהקללה 

ה "והיא התשובה של יום הכפורים בו נפגש היהודי עם הקב' לדהתקרבות 

קוראין אותה  וכשהוא קרוב קשה לו לעבור עבירה ולכן פרשה זאת ,מקרוב

  . יום הכפוריםסמוך ל
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ואיתא בצדה לדרך ', ונראה שתשובה זו היא המביאה לדביקות בד

ה לא היה באפשרות שתבא עליו "ער האהבה שאם האדם דבוק להקבבש

, אלקיכם חיים כולכם היום' שום פגע כמו שכתוב ואתם הדבקים בד

  . מונעת החטאים' שהדבקות בד

אילו היה בכוחי ": ל"ד זצ"פעם אחת אמר פסיכיאטר גדול להגרי

  שיהודים מתפללים בראש השנה'ובכן תן פחדך'הייתי מבטל את תפילת 

ויום הכפורים שכן הפחד הוא הגורם העיקרי לכל מחלות הרוח שבני אדם 

מטרת האדם המבקש לשמור על בריאותו הנפשית צריכה , לוקים בהן

 לחשוב שפחד ".'פחד'להיות להשתחרר מפחד ובוודאי שאין להתפלל על 

אדרבה . ל היא טעות גדולה"ד זצ"אמר הגרי, של ימי הדין זה מביא למחלות

ה הוא בא מתוך הרגשה של קירבה אליו וככל שקרובים יותר "פחד מהקב

. 'הפחד מטהרנו ונוסך בנו יותר אמונה ובטחון בד, אליו הפחד מקדש אותנו

אלינו ורוצים אנו '  כי קרוב דורק בימים אלו אנו מתפללים תפילה ז

וסולח ומוחל , להרגיש את קירבתו כי אז נתעלה יותר ונתרחק מן החטא

 .]140-141' עמ" על התשובה"ראה [.  אליולנו בקירבתנו

 מעלת יום הכיפורים היא בדוגמת
  "חטאתי" תשובת דוד ולכן מספיק בו וידוי של

עין מעלת תשובת יום הכפורים היא כבאר שנראה למעתה 

ו עושה משיום הכפורים מעלה ומקדש את האדם עד שמעצ, תשובת דוד

 זה סגולה מיוחדת שיש ליום)  קפהצוהמ(תשובה וכמו שכתב החינוך 

שגם בלי בזה חודו של יום זה הוא יונראה שי. והשפעה לעשות תשובה

ואם . שכנוע והשפעה יש לו לחוטא דחף מסויים שדוחק בו לעשות תשובה

 בלבד "חטאתי"לכן אמירת , ה"תשובת יום הכפורים היא כתשובת דוד המע

בבחינת ביום כפור כל אחד מישראל הוא . ה"י הקב"מספיקה ומתקבלת ע

מה עבודת כהן גדול מכפרת . ג הנכנס לפני ולפנים של קודש הקודשים"כה

אף הוא לפני נכנס כך היחיד , של הקהל כולועל טומאת מקדש וקדשיו 

טומאת "ומכפר בתפילתו על  – לבבו פנימיות לתוך – ולפנים של עצמו

מקוריות ישראל ושורשו הטהור והקדוש . שלו בפרט" מקדש וקדשיו

  .  ביום הכפורים בכל הדרםמתגלים

תשובת דוד בדוגמת מאחר שנתברר שתשובת יום הכפורים היא 

, וגם הוידוי ביום זה שונה הוא שבאמירת חטאתי מתקיימת מצוות הוידוי

אבל  הוידוי שנהגו בו כל ישראל: "ח שכתב"הב "ם בפ"יבוארו דברי הרמב
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חטאתי עויתי "מ דנוסח הוידוי הוא לומר "א שכתב הר"אולם בפ

באה האין זה אמור על תשובת יום הכפורים אלא על תשובה " ' וכושעתיפ

י הנביא "אחר תוכחה ושיכנוע כתשובת שאול המלך שרק לאחר שהוכח ע

ובזה .  בלבד אין לה דין וידוי"חטאתי"לכן אמירת ו, נכנע והודה על חטאו

 –הירושלמי יומא שמחייב לומר בוידוי את יסודות התשובה כ דברי "ובן גי

  .תשובה שאין לה קשר עם יום הכפוריםשם מדובר בש

  ביאור מעלת יום הכיפורים לפי רבי לכפר בלי תשובה

אין ש, ומעתה נראה בביאור שיטת רבי שעיצומו של יום מכפר

בלי אף לרבי אין כפרה  דלעולם שיום הכפורים מכפר בלא תשובההכוונה 

השלכות רבות רבי שיום הכפורים הוא יום שיש לו שסובר אלא , תשובה

 מעצב את יםכפורה יום ,לדעת רבי. וחשובות על בניינו הרוחני של האדם

הוא מטהר ומסייע לתשובה וכמו ש מעלת יום הכפורים יהו וז,דמות האדם

שיום זה נתקדש וקיבל כח הזכות מאיתו יתעלה עד שהוא "שכתב החינוך 

אל גינת  "פ"עה) יא,א,ו (שיר השיריםמדרש איתא בדוכמו , "מסייע בכפרה

נופל לתוך הטנופת את נוטלו ומורקו אם מה אגוז זה  "–" אגוז ירדתי

 כל מה ךכ, יפה לאכילהחוזר כתחילתו והוא ושוטפהו ומדיחו והוא 

 בעוונות כל ימות השנה בא יום הכפורים ומכפר ןשישראל מתלכלכי

נראה שכוונת הילקוט היא שאף . "ד כי ביום הזה יכפר עליכם" הההםילע

מזכך את נפש היום עצמו מ "מכפר בלא תשובה מאינו  הכפורים יוםש

  . פ לרבי"זוהי מעלת יוהכו, המסייע לתשובהזה גופא האדם ו

' כי ביום הזה יכפר עליכם לפני ד"שיטת רבי מבוססת על הפסוק 

רבי היא מלשון קינוח כמו דעת ל" כפרה"ונראה שפירושה של ". תטהרו

יאור לשון הפסוק כפורי זהב שמקנח וזה ב, י בהרבה מקומות"רשכתב ש

י הקינוח לא יוסר הלכלוך לגמרי ועוד נשאר "ואולם ע. אצבעו מן ההזאה

. רושם הלכלוך ורק בתשובה באה הטהרה שהיא מסירה את הרושם לגמרי

עת חכמים היא שיום הכפורים לבד בלי תשובה אינו דיו ד, לעומת זה

 .היא המטהרתמכפרת והתשובה היא ש, לשנות את זהות החוטא
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  ישיבה תיכונית דנאסו קונטי, ראש הישיבה

 ס שארית יוסף"מח

  םחיוב וידוי בקרבנות וביום הכיפורי

  : המקור לדין וידוי במחוייבי חטאות ואשמות
  קושיית הלחם משנה

 כל מצות שבתורה בין עשה :א"תשובה ה' א מהל"ם בפ"הרמבכתב 

ת אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה "בין ל

איש או אשה אשר ' אשנל ברוך הוא - לפני האוישוב מחטאו חייב להתודות 

וכן בעלי  ' וכווהתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים' יעשו וגו

חטאות ואשמות בעת שמביאין את קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין 

והתודה '  עד שיעשו תשובה ויתודו וידוי דברים שנאםמתכפר להן בקרבנ

קות אין מתכפר  מלומחוייביד " מיתת במחוייביוכן כל  .אשר חטא עליה

וכן החובל בחבירו  .להן במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו

פ ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה "והמזיק ממונו אע

   .ל" עכ,מכל חטאות האדם' מלעשות כזה לעולם שנאוישוב 

דקרא קאמר איש או אשה כי יעשו אחת , כלומר: "מ שם"בלח' ועי

דלמה מ " שוב העיר הלח.ש" עיי"תודו את חטאתםה האדם ומכל חטאות

 ולא הוהתודה אשר חטא עלימ צריכים ללמוד דין וידוי בחטאות ואשמות

 לרבויי נןהוה מצינ ד"אהוכתב ליישב ד .כל חטאות האדםמבקרא דלן סגי 

יותר מפורש בחטאות הוא כל חטאות האדם אלא שהדבר ממקרא ד

ה לעוד דרשות "ייתר דאיצטריך בלאלא א" והתודה"וקרא ד (ואשמות

 התםאיתא א ד"ה' ויקרא פרשתא יפרשת כ ב"בתו' ועי .כ"ע, )שדרשו בספרי

 הרי מבואר דחובת וידוי בבעלי חטאות "ל והתודה"ן שטעון וידוי תיומנ"

ג "ע ע"צ מ"אולם בסהמ .ם"כ הרמב"דה וכמשומקרא דוהת' ואשמות ילפי

 ודלא ,א דמכל חטאות האדםמקרחיוב וידוי דקרבנות ם "הביא הרמב

  .תשובה' כ בהל"כמש

  פסול בגוף הקרבן: גדר מבעט

כ ולא החטאת "אין יוה: "שכתבי "שגגות ה' ג מהל"ם בפ"ברמב' ועי

 אלא על השבים המאמינים בכפרתן אבל המבעט בהן ןולא האשם מכפרי

אומר או וא אשמו והאו היה מבעט והביא חטאתו , כיצד .ן מכפרין לונאי

 שקרבו כמצותן לא נתכפר לו פ"אעלו לבו שאין אלו מכפרין מחשב ב
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בר היא לא רק דם נראה דבעיטתו "הרמבן פשטות לשוהנה מו

קרבן ולהכי חייב גוף הסול בכ כפ"גנחשב כפרת חטאו אלא דהמעכב ב

ויקרא דיבורא ' פכ "בתון משמע וכ .להביא קרבן אחר כשישוב מבעיטתו

ל "א דאם אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי דס"ז ה"דחובא פ

, מ דאם הביאוהו שנים לידי מיתה החמורה לא יביאוהו לידי קרבן הקל"לר

וכתב  .י דאיך זה אומרים לו עמוד והתודה כשהוא אומר לא חטאתי"ל ר"וא

עמוד והתודה בשעת סמיכה קאמר דאיך אומרים לו "ש משאנץ "שם הר

ולכאורה דבריו תמוהים דהכי יעלה על הדעת  .ש" עיי"התודה על קרבנך

ל דכיון שאמר "צכוע .דכשלא יתודה יפטר גם מחובת קרבן המוטלת עליו

 ממילא אינו רוצה להתכפר ומבעט בכפרתו באופן שהקרבן לא אכלתי שוב

  .ג שוב אין תועלת ותכלית לחייבו בקרבן"לא יכפר בעדו ובכה

קרבן נו מתכפר בדמבעט איטעם דהשם י בכריתות "כ רש"ולפמש

פסול נחשבת דבעיטה מה שפיר אתי הוא משום דקרבן בעי הקרבה לרצונו 

כתב דהא .) יג(י בשבועות "שאולם ר .ז לרצונו"בעיקר הקרבן דהרי אי

דחטאות ואשמות אין מכפרין אלא על השבים הוא משום דכתיב והתודו 

מבעט איכא חסרון בעיקר בשנמצא ', והתודה אשר חטא עלי, את חטאתם

 ,ז פסול בעיקר הקרבן"תהוה עינכ יש לתמוה דאיך "התשובה והוידוי וא

ם "וייהו כתב הרמבייבי חטאות ואשמות מחייבי מלקיות דבתרואי שנא חומ

א מ בחייבי מלקיות ל"תשובה דבלא וידוי אינם מכפרים ומ' בריש הל

 בעת המלקות טדאם מבע מיוחדת גבי מלקות ה בשום מקום הלכמצאנו

כ דחסרון דתשובה ווידוי "עבו .עליו לחזור ולהלקות כשיחזור מבעיטתו

חלות ז שום פסול ב"ינו אלא עיכוב בתשובה שעל חטאו אבל לא נפעל עיא

דבלי תשובה ווידוי נתהוה נתבאר אולם בקרבנות הרי  .המלקות שנלקה

  .וטעם ההבדל טעון ביאור .פסול בקרבן ועליו להביא קרבן אחר

  : גדר דין וידוי על הקרבן
  דין נפרד מוידוי שהוא מחלקי התשובה

הוי רק דאינו פרט וחלק במצות תשובה ן קרבהדוידוי על נראה ו

אכתי ל ד"יעשה תשובה והתודה על חטאו כבר כשואף , גדר אחר לגמרי

הבאת שעת מוטלת על החוטא חיובא להתודות בשעת כפרתו שהיא 
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 והתודה אשר ל"מנין שטעון וידוי ת "כ"ילפינן בתודל דזהו "יז "עפו

וידוי בשעת כפרה והקרבן עצמו טעון ין דנן דמהאי קרא ילפי" החטא עלי

 כים דצרי"העלי" מייתורא דקרא דנןא שם דילפי"ת הגרבגירס' ועי .וידוי

 .ש"מעשה הקרבנות עיי' ג מהל"ם בפ"ברמבן משמע וכ, וידוי בשעת סמיכה

תשובה דיני מפאת הוא רק וידוי בקרבנות חיוב די נימא אמעתה נחזי אנן דו

א סגי בוידוי שלפני לטעון וידוי דוקא בשעת הבאת הקרבן וכ למה "א

מיוחדת דהקרבן עצמו טעון תא  הלכאדאיכח לכאורה מוכו .הבאת הקרבן

דאין ' ץ דהא דילפינש משא"בר' ועי .כפרהה וידוי בשעת נןוידוי דבעי

ם לאו בר כפרה "ם הוא משום דמתודים בשעת סמיכה ועכו"כה בעכויסמ

 מפאת וות הקרבן הוא ואינצ ומבואר בהדיא דהוידוי חלק ממ,הוא בהקרבן

  .תשובה

  ל"בעט לאור הנטעם פסול הקרבן במ

' ם בהל"כ הרמב"ואם כנים הם דברינו יש מקום לבאר בזה מש

עיטתו צריך להביא חטאתו ב יחזור בתשובה מעטשגגות דכאשר המב

מ הרי "ל דאף דתשובתו מועילה לכפר חטאו מ"ובביאור הדבר י .ואשמו

 וידוי בשעת נןאיכא הלכה אחרת דעצם הקרבן טעון וידוי משום דבעי

עט ואינו בומי שמ) והוא מלבד הוידוי שהתודה לכפרת החטא(ל "וכנכפרה 

  .ום חובת קרבנושלמאמין בכפרתו לא עולה לו הקרבן לת

י בשבועות הביא תרי קראי להא "רשמה שמובן היטב ז "עפו

קרא דאיש או אשה כי יעשו מכל חטאות האדם  דהיינו  לא נתכפרעטדהמב

 דקרא קמא הרי איירי ',והתודו את חטאתם וקרא דוהתודה אשר חטא עלי

אשר ודוי זה ) ם בריש הלכות תשובה"כ הרמב"וכמש(בוידוי לכפרת חטאו 

 א קרא דוהתודה אשר חטכ"מ בעינן ג"אלא דמ ,מועיל כשיחזור מביעוטו
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  ל"פ יסוד הנ"ישוב לקושיית הלחם משנה ע

ם "רמבבמה שהוצרך המ "הלחלכאורה יש ליישב בזה קושיית ו

ך וידוי בבעלי חטאות ואשמות ילהצר'  עליאה אשר חטדהביא קרא דוהתול

 הרי בקרבנות תרווייהו נ"ולפמש .קרא דמכל חטאות האדםבולא סגי 

תשובה חיוב הפאת הבא מוי דאיירי בויות האדם אקרא דמכל חטד ,צריכי

' בריש הלם "הרמבובזה הוא דאיירי (חיוב וידוי לכל בעלי תשובה וזהו 

 להורות דעצם הקרבן ה נמי קרא דוהתודה אשר חטא עלינןובעי) תשובה

הקרבן הוה כפסול בעצם כ ואם לא התודה אז "כפרת יוהעין טעון וידוי כ

  .ל"טו כנועליו להביא קרבן אחר כשחוזר מביעו

  כ"ם בנוסח הוידוי של יוה"דקדוק בלשון הרמב

הוא ם הכיפורים יו: "שכתבז "בה הותש' ב מהל"ם בפ"ברמב' ועי

 לפיכך ,זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים והוא קץ מחילה וסליחה לישראל

כ שיתחיל "מצות וידוי יוהו .כ"בים הכל לעשות תשובה ולהתדות ביוהיחי

פ "ואע . יחנק בסעודה קודם שיתודהמערב היום קודם שיאכל שמא

כ ערבית וחוזר ומתודה "שהתודה קודם שאכל חוזר ומתודה בלילי יוה

הוידוי שנהגו בו " :ח שם כתב"ובה ".. . .  ובמוסף ובמנחה ובנעילהתבשחרי

ח "מ בה"בלח' ועי ." והוא עיקר הוידוי– אבל אנחנו חטאנו –כל ישראל 

 דשמואל ה קאימנא קמיההמדודי הו ברר מדא":) פז(יומא ממקורו הראה ש

, והוה יתיב וכי מטא שליחא דצבורא ואמר אבל אנחנו חטאנו קם מיקם

  .ש" עיי"מ עיקר וידוי האי הוא"אמר ש

א "הא "ם ממה שהוא עצמו כתב בפ"אולם יש לתמוה על הרמב

חטאתי עויתי פשעתי לפניך '  אומר אנא ה,הכיצד מתוד: "תשובה' מהל

י נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה ועשיתי כך וכך והר

ולשון חרטה על ' א הוסיף אמירת אנא ה"הרי דבפ, "וזהו עיקרו של וידוי

ליה ל זה וסגי שמיט כ הב"העבר וקבלה על העתיד לעיקרו של וידוי ובפ

' ג שהביא אמירת אנא ה"ע ע"צ במ"בסהמ' ועי .באמירת אבל אנחנו חטאנו

דוי של יוכן בו .חרטה על העבר וקבלה על העתידמיט שבמצות וידוי אבל ה

' ועי .הלחרטה וקבשום ענין זכר נכ ובוידוי של קרבנות לא "ג ביוה"כה

ם אבל מאמירת אנא " ללשון הרמב"עוינו ופשענו"ב שהוסיף "מ שם בפ"חבל
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  : ם בנוסח הוידוי הנאמר על הקרבן"שיטת הרמב
  כ"השוואה לוידוי של יוה

ו "ק הט"מעה' ג מהל"ם בפ"הרמבבהקדם דברי ל "כ י"ולפמש

אתי עויתי פשעתי ועשיתי כך וכך וחזרתי  אומר חט–כיצד מתודה : "כתבש

צ "כפרה אהשעת של וידוי מדבריו שבומבואר  ."בתשובה לפניך וזו כפרתי

צ חרטה על העבר וקבלה על העתיד ואין הוידוי אלא "וא' לומר אנא ה

ופשוט דאיירי באופן שכבר ( סיפור דברים בעלמא שחטא ושעשה תשובה

' הזכיר אנא האז לקיום התשובה ועשה תשובה עם כל נוסח הוידוי הנצרך 

שחזר כ "אחה לא יתכן כלל שיאמר "חרטה וקבלה דבלאלו היתה גם ו

כ "ה בוידוי של יוה"ל דה" יז"ולפי .ועכשיו הוא מביא כפרתו) בתשובה

שהוא תשובה ' א מהל"ם בפ"צ להזכיר כל נוסח הוידוי שהביא הרמב"שא

כפרה השעת ל  וידוי שכ הוא"וידוי של יוהד, וידוי שהוא ממעשה התשובה

ם דכשאמר אבל אנחנו חטאנו " ושפיר כתב הרמב,לוידוי דקרבנותה דומו

בדין וידוי דהוי פרט וחלק ם "הרמבתשובה דאיירי ' א מהל"כ בפ" משא,סגי

' כל נוסח הוידוי לרבות אנא ההצריך תשובה על חטאו ולזה ל בחפצא ש

  .וחרטה על העבר וקבלה על העתיד

  וידויו של חוני המעגל על קרבן שלמים

חוני רצה כאשר בעובדא דחוני המעגל ד.) כג(בתענית הנה איתא ו

הביאו לו פר הודאה סמך שתי , ו הגשמים אמר הביאו לי פר הודאהקשיפס

להתודות עליו  –פר הודאה "שם י "ופירש' ע וכו"ידיו עליו ואמר לפניו רבש

שייך  מה בגבורת ארי דקשהוה .ש" עיי" שלמיםוועשה עליו סמיכה והביא

פר הודאה די "פירש דלא כרשלכן  ו,וידוי בשלמים שאינו בא על חטאענין 

ו שאינו "ק הט"מעה' ג מהל"ם בפ"כ הרמב"לומר עליו דברי שבח וכמשהיינו 

ם "להרמבמ "בפיהעיין אולם  .מתודה על שלמים אבל אומר דברי שבח

התפלל והתודה על חטאתיו גמר המעשה כי הוא ו "כתבשג דתענית "פב

, י שעשה וידוי ממש"ד רש"ם ע"הרי שפירש הרמב ,"ומיד נסתלק המטר

  .קומה עומדת במא"הגבושיית קוכ "או
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  : משמעות שגם שלמים ופסח יש בהם ענין כפרה
  גדר הוידוי בשלמים

) ה אלא לאו" ד:קל(י בחולין "כ רש"ת במש"כבר הארכתי בעזהימו

 דכיון דלכפרה ולריצוי בא לא שכיח  ממעט חזה ושוקום הכימש"ד

 . תצוה דשלמים מכפרים על עשהשתבפררש תנחומא במד' ועי ."דמעכב

ק "בשטמ' ועי .ת" ויקרא מבואר דמכפרים על עשה ולשתק בפר"ובזוה

ן דאף בקרבן פסח שייך כפרה "ה והרמב"שהביא מהרא.) לב(בכתובות 

פסחים ס ב"ון השן משמע מלשוכ .דכיון דאיכא הרצאת דמים ודאי מכפר

כ "ש משאנץ על התו"בר' ועי ."מ שיתכפרו בו ערלים"שחטו למולין ע":) סא(

י "אולם ברש .דעל השלמים מתודים כמו על העולהשכתב  ויקרא שתבפר

וידוי בשלמים שאינם מכפרים ודורון א שייך מבואר דל:) כט(בפסחים 

וכבר  .שלמיםנזכר וידוי רק בחטאת ואשם ולא ב.) לו(וכן ביומא  .נינהו

  .ש"עיי:) קל(מ אריק בחולין "טל תורה מהגר' האריך בזה בס

 וידוי בשעת כפרה נןכ דעצם הקרבן טעון וידוי משום דבעי"ולפמש

ל דשפיר איכא חיוב וידוי גם בקרבן שאינו בא לכפרת חטא דהוידוי "אולי י

ם "ל להרמב"ואולי ס .הרי חובת קרבן הוא והוי פרט חשוב בחובת סמיכה

שלמים דליכא כפרת חטא אף דהוידוי אינו הוידוי דחטאת ואשם ועולה דב

מ הוי גדר מחודש בדין וידוי ודמיא לוידוי ביכורים ולוידוי מעשר שאינם "מ

עובדא דחוני ש "כן אול .וידוי על חטא והוי רק סיפור דברים בדרך שבח

 טעון וידוי אףשלמים שהביא שלמים והתודה דהרי עצם קרבן במה המעגל 

  .שאינו בא לכפר דהוידוי הוא מחובת הקרבן

ר אליעזר זילבער "ר הגאון האדיר מוהר"וזה כבר זמן כביר שמו

מזבחים זבחי שלמים " –ל "פ' ל הראה לי מקרא מפורש בדברי הימים ב"זצ

על זבח תודה ' י שם ביאר דמתודים לה"וברש "אלקי אבותיהם' ומתודים לה

כ המצודת "וכ ,ס הוא באנ תודה על על הנס שעשה להם שזבח' ומודים לה

ם בוידוי "רה הוא כדברינו בביאור דברי הרמבוולכא .ש"דוד שם עיי

דברי שבח והוי כוידוי ' דשלמים דיתכן וידוי גם בקרבן שאינו מכפר וקרי לי

  .ל"י מעשר כנוביכורים וכויד

  ביאור דרשת הספרי זוטא 
  למעט נכרים וגר תושב מדין וידוי על הקרבן

 דבר אל בני ישראל והתודו פ" נשא עהשתבספרי זוטא בפר' ועי

ת "ת רענן פירש דנכרים וגיובז ."י מתודים ולא נכרים וגרי תושב"בנ"דריש ד
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  מחלוקת התנאים אם צריך לפרט את החטא 
  ם בנידון"וביאור פסק הרמב

בן י "שנחלקו תנאי אם צריך לפרוט החטא דר:) פו(ביומא ' עיו

א חטא העם הזה חטאה גדולה נא' דצריך לפרוט החטא שנאל "סבבא 

 אשרי נשוי פשע מרל דאינו צריך שנא"רבי עקיבא סויעשו להם אלהי זהב ו

ם "הרמבואילו , ע"ז פסקו הטור והמחבר כר"תר' ח סי"ובאו .כסוי חטאה

ב דצריך "ג פסק כריב"תשובה ה' ב מהל" שטרא לבי תרי דבפהזיכלכאורה 

והוא ,  דאבל אנחנו חטאנו סגיתח שם פסק דבאמיר"לפרוט את החטא ובה

  .ש" שם עייא"בביאור הגר' ועי .ע"כר

כ ובין וידוי " הרי איכא הבדל יסודי בין וידוי דיוהנ"ולפמש

 לפרוט את החטא ךע אם צרי"ב ור"ום לומר דפלוגתת ריבק ויש מ,דתשובה

להתודות על חטאו אז יש חיוב שהוא משום לתא דתשובה היא רק בוידוי ש

ב שעליו לפרוט את "ם כריב"שבאמת מתחרט ובזה פסק הרמבולהזכיר 

כ דאינו מפאת תשובה רק דהוי דין מחודש "וידוי דיוה אמנם ב.החטא

צ אלא להזכיר "ם שא"סובר הרמבבזה , נ"וכמשכ טעון וידוי "יוהמו של דעצ

  .לפרוט את החטאכלל צריך שחטא ושרוצה בכפרה ואינו 

  "חטאת ואשם מכפרין"י על המשנה "ביאור דברי רש

 "י מכפריןאודחטאת ואשם ") :פה(יומא משנה בסוף בהנה איתא ו

תשובה איכא שאם לא היה מתחרט לא היה מביא ומסתמא "י "ופירש

לפרש דבחטאת ואשם איכא י "רשא דלמה דחק " בגבושהוהק ."קרבן

ל בלאו הכי דהא טעונין וידוי "כ לא היה מביא קרבן תיפ"תשובה דאל

 ,ם גזילות והתודהשנ כתיב בא"כדכתיב גבי חטאת עולה ויורד והתודה וה

 הרי אותו הוידוי נ"ולפמש .כ"יין משע.) יג( פירש כן בשבועות הגופיי "ורש
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  : ם"כ לדעת הרמב"ביאור נוסף בגדר הוידוי של יוה
  תשובה בעת צרה

בה כתב דסגי ותש' ב מהל"ם שבפ" על הרמבשיאובעיקר הקו

א "כל נוסח הוידוי שהביא שם בפצריך א הבאמירת אבל אנחנו חטאנו ול

' א מהל"ם בפ"דהנה כתב הרמב. יש מקום ליישב באופן אחרנראה ד

א דמצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה "תעניות ה

 , על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרותמרשתבא על בצבור שנא

תבא צרה ויזעקו ב שם הוסיף דדבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן ש"הוב

עליה ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם ככתוב עונותיכם הטו 

ה אבל " ד:ב(בחולין ' בתוס' ועי .וזה שיגרום להסיר הצרה מעליהם' וכו

 .מ יעקב אבינו נדר משום דנודרים בעת צרה"דאף שאסור לנדור מ) אמר

תן צדקות דמפני זה נהגו בקצת מקומות לי:) ט(א בנדרים "וכתב הריטב

כ משום דהוי יום הדין דספרי חיים וספרי מתים "ה וביוה"ושמן למאור בר

  .ש"פתוחים לפניו וחשיב עת צרה עיי

כ חשיב עת צרה דהכל "ם דכיון דיוה"הרמבבדעת ל "ימעתה אולי ו

ז צרה "נידונים לפניו יתברך והוא קץ מחילה וסליחה לישראל שוב נהי דאי

א דריש ה ושוב לא דמי לגמרי לה"נו בדין ברברורה וידועה דאולי כבר זכי

מ הטילו חכמים חיוב על "מ, תעניות דהצרה עומדת לפנינו וידועה לכל' לה

לזכות להסיר הצרה והוא בכדי כ ו" אחד לעשות תשובה ולהתודות ביוהלכ

תעניות ' ם שם בהל"כ הרמב"ויש להביא סמוכין לחיוב זה ממש .בדין

לת להעביר את רוע הגזירה להסיר דזעקה שהיא מדרכי התשובה פוע

' כ צרת רבים ודמיא להא דבהל"כ היא ג"וצרה של יוה .הצרה מעלינו

בברכת זכרונות שאומרים תענית שגם המדינות נידונות באותו יום וכמו 

ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום "ה "שבתפילת מוסף של ר

  .דחשיב צרת רביםהרי " 'וכו

תשובה מדין וידוי ' ב מהל"כ שבפ"נה דין וידוי ביוהל דשו"ז י"ולפי

כ הוא וידוי דעת צרה והוי וידוי מיוחד "דחיוב וידוי של יוה, א שם"שבפ
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  מחלוקת הראשונים אם עצם התשובה הוא מצות עשה

יעשה תשובה א דכש"א ה"ם שם בפ"כ הרמב"ואגב אעיר במש

זה וידוי , והתודו את חטאתם אשר עשו' וישוב מחטאו חייב להתודות שנא

ולכאורה מבואר מזה דאין התשובה מצוה חיובית אלא שאם ירצה  .דברים

ד "ח במצוה שס"כ המנ"וכ ,שעונו יכופר יעשה תשובה ואז חייב להתודות

המצוה פ כי " נצבים עהשתן בפר"כ הרמב"והוא דלא כמש .ם"בשיטת הרמב

, ש"עדהמצוה הזאת קאי על מצות תשובה ' הזאת אשר אנכי מצוך היום וכו

י המצוה כ"כ "הנלמדת ממשתשובה היא מצוה חיובית ן "הרמבהרי דל

וכבר דנו רבוותא  .כ האברבנאל והספורנו"וכ, "צוך היוםמהזאת אשר אנכי 

החוטא " שישוב"היא תשובה דהמצוה ' בכותרת להלם "הרמבכ "במש

ם "הרמבלצ "בסהמ' ועי . ומבואר דגם תשובה היא מצוה חיוביתויתודה

להתודות על עונות וחטאים לפני הקל לומר " שצונו"ג שכתב "במצוה ע

תשובה דהוידוי ' א מהל"ט בפ"ס מהמבי"בקרי' ועי ".עם התשובה"אותם 

  .ש"הוא גמר התשובה עיי

  החיוב המיוחד לעשות תשובה ביום הכיפורים

כ "יוה"ז "תשובה ה' ב מהל"ם בפ"כ הרמב"אולם יש להעיר ממש

 לפיכך הכל חייבים לעשות תשובה 'וכוהוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים 

מבואר דתשובה " חייבים"ם לשון "הרי מדנקט הרמב" כ"ולהתודות ביוה

   .העירו כן המפרשיםוכבר , וה חיוביתצהיא מ

'  הלפני "–כ מקרא מלא כתיב "כ דביוה"ואולי שאני תשובת יוה

כ רבינו "כ ואין טהרה בלי תשובה וכמש" להטהר ביוהךדצרי – "תטהרו

 –תטהרו ' ומקורו טהור בקרא דלפני ה) ז"י סימן 'שער ד(ת "יונה בשע

דהטהרה אשר בידינו היא התשובה ותיקון המעשים שנחפש דרכינו 

 .כ"אשר זהו היסוד דכפרת יוה' ונחקורה ונשובה אל ה



  הרב שלמה סלונים
 ירושלים

  ∗ערבה במקדש

  הקדמה

דהיינו בשביעי של , מנהג בכל ישראל לקחת ביום הושענה רבה

ובזמן המקדש היתה המצוה , ערבה נפרדת חוץ מהערבות שבלולב, סוכות

ומצוה זו נהגה כל , 1לא מכח מנהג נביאים אלא מכח הלכה למשה מסיני

 - :מב(סוכה בתחילת פרק לולב וערבה ' סוגיא זו מופיעה במס.  שבעה

ל הסביר את הסוגיא "יק זצ'יוסף דב הלוי סולוביצ' והנה הגאון ר.).  מה

' ד הל"ראה באגרות הגרי.  [להרחבה ודבריו מאירים לנו את כל הנושא

, ב"נ' ד עמ"בטאון מסורה חוברת י, סוכה' רשימות שיעורים למס, לולב

כוונתי במאמר זה רק להוסיף כמה הערות .]  ב"א סימן קמ"הררי קדם ח

  .ל השאיר לגביהן מקום להתגדר"ודות שהרב זבנק

כדאי לציין כמה דברים , וכדי לעמוד על סדר הדברים במקדש

  :יסודיים

שימש , מכיון שהיה מכח הלכה למשה מסיני, נושא הערבה במקדש. א

הבייתוסים שלא האמינו בהלכות - סלע מחלוקת בין החכמים לצדוקים

סים קבעו החכמים שסדר וכדי להוציא מלבן של הבייתו. למשה מסיני

ואז היתה , אם חל יום שביעי של חג בשבת, הערבה מתקיים אפילו בשבת

אבל אם יום שבת חל באמצע , ערבה ניטלת במקדש כל שבעת ימי החג

  :).מב(החג היתה ערבה ניטלת רק ששה ימים וזה מבואר במשנה 

: בחג הסוכות היו שלש מצוות מיוחדות שהיו מקיימים במקדש. ב

נטילת לולב במקדש באה מכח הכתוב .  וערבה, ניסוך המים, ת לולבנטיל

' ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכו): "מ:כג(בפרשת אמור 

 מצות –ל דרשו מפסוק זה שתי מצוות "וחז" ,א שבעת ימים"ושמחתם לפני ה

שיש על כל איש מישראל בכל מקום שהוא לקחת לולב ביום " ולקחתם"

ושמחתם " נטילת לולב כל שבעת ימים במקדש בלבד מכח ומצות,  הראשון

ואם חל יום הראשון של .  י לולב"ששמחה זו היא ע" א שבעת ימים"לפני ה

                                                                                                         
שזכיתי להיות , ל"ד אפלבוים זצר דו"הרב ד, היקר באדם, נ האי גברא רבה"לע* 

אהל "וכן מנועם שיחו מדי שבת בשבתו בשובנו יחד מבית הכנסת , בין הנהנים מחסדיו
  .ה"ינקום דמו ודם בתו החסודה נאווה ע' ד.  ק"שבירושלים עיה" רבקה

אחד "ודורשים " ערבי נחל"ולפי אבא שאול המצוה נלמדת מהכתוב , זהו לדעת חכמים) 1
  . אבל שיטת הסוגיא כחכמים, "קדשללולב ואחד למ
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שכל , שלולב הוא מצות גברא, והנה יש הבדל בין לולב לניסוך המים. ג

ואילו מצות ניסוך המים לא היתה , מקדש חייב לקיימהאחד הנמצא ב

שהיו מביאים המים מן השילוח , מוטלת על כל יחיד אלא היא מצוה דרבים

 2.והכהנים היו מנסכים המים על המזבח

בענין ערבה יש לחקור אם מצוה זו היא מצות גברא המוטלת על כל . ד

 ניסוך המים או שהיא מצות הרבים כמו, אחד הנמצא במקדש כמו לולב

.  י חלוקים בשאלה זו"ם ורש"ונראה לומר דהרמב.  ואין כאן חיוב גברא

ם לומד שהיא מצות גברא המוטלת על כל אחד הנמצא במקדש "הרמב

מכיון שמצות , י"ואילו לרש, ליטול ערבה ולחבוט אותה על רצפת המקדש

בלתי אפשרי שתהיה מצות גברא , ערבה כוללת גם הקפה מסביב למזבח

, שהרי אין ישראל נכנס בין האולם ולמזבח,  כל אחד מישראל במקדשעל

, והכהנים נוטלין את הערבה, כמו ניסוך המים, כ היא רק מצות הרבים"וא

 3.ומקיפים בה את המזבח וזו היא מצותה,  מנענעים אותה

  הדיון בגמרא אם מצות ערבה בזקיפה או בנטילה

אם מצות הערבה סוכה נחלקו רב יוסף ואביי ' במס: בדף מג

וזה ברור .  א זקיפה על צד המזבח"ז, שבמקדש היא בנטילה או בזקיפה

ממקום (מלקטין משם . "שהיתה זקיפה דהא משנה מפורשת היא בדף מה

של ערבה ובאין וזוקפין אותן בצידי ) ענפים(מורביות ) שנקרא מוצא

" ,מזבחוהביאום הכהנים וזקפום בצידי ה", :וכן בברייתא בסוף מג, "המזבח

אמר : "מג' וזה לשון הגמ.  אלא שהשאלה היא אם יש נטילה נוסף על זקיפה

                                                                                                         
  .ד יש להגדיר מצות ניסוך המים מצות עיטור המזבח"ולפי הגרי) 2

ובענין השאלה אם בזמן המקדש היו נוטלין ערבה חוץ למקדש מכוח מנהג נביאים כפ שאנו ) 3
ם שקובעים שאמנ, ב שם"סוכה ובתפארת ישראל אות י' ג במס"ד מ"ט פ"יו' עיין בתוס, נוהגים היום

ב נראה בפירוש דרק במקדש " כ–' ז הלכות כ"לולב פ' ם הל"אולם מלשון הרמב.  היה מנהג כזה
ועיין במגיד משנה .  היו נוטלין ערבה עד אחרי החורבן שאז תקנו נקיטת ערבה בגבולין זכר למקדש

) א"תקע' עמ(ועיין באוצר מפרשי התלמוד .  ב"כ' והלחם משנה הל', ה וערבה זו הואיל וכו"שם ד
 . ערבה דלית ליה עיקר מן התורה בגבולין' ה בגמ"ד. ובערוך לנר מד
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דמי אומר בנטילה , ז שאלתו של רב יוסף נשארת על תילה"ולפ

ז אין זה זכר "א מה שאנו נוטלים את הערבה בזה"אולי רק בזקיפה במקדש ז

א ומה שאנו עושים הי, דבמקדש לא היתה נטילת הערבה, למעשה המקדש

  .י הנביאים ולכן אין נוטלין ערבה בשבת"מצוה נפרדת שהונהגה ע

שערבה במקדש כן , מברייתא' אבל בסוף העמוד מסיקה הגמ

כ "שא, מתעוררת מחדש' והשאלה המקורית של הגמ, היתה גם בנטילה

ז כמו שדחתה את השבת "למה לא דחיא מצות ערבה את השבת גם בזה

דכיון שאנו ' ועל זה עונה הגמ, ותשל סוכ' במקדש כשחלה השבת ביום ז

בחוץ לארץ לא קים לן בקיבועא דירחא ממילא אפילו בארץ נמי לא דחי 

  .ז"את השבת בזה

  ם באופן מצות נטילת ערבה במקדש "י והרמב"מחלוקת רש

אלא , שבמקדש היתה גם נטילה וגם זקיפה, היוצא מכל זה הוא

וטל את הערבה במקדש מי היה נ) א: ם חולקין בשני דברים"י והרמב"דרש

או שהיתה מצות גברא על כל איש מישראל הנמצא ,  האם רק הכהנים–

 האם נטילה קודמת לזקיפה או זקיפה קודמת –סדר הדברים )ב?  במקדש

  ?לנטילה

י סובר שרק הכהנים נוטלים הערבה ונטילה קודמת לזקיפה "רש

ודמת ם סובר שכל אחד במקדש היה נוטל הערבה וזקיפה ק"ואילו הרמב

 לפי –" חבטה"ואגב יש עוד מחלוקת ביניהם בפירוש המילה .  (לנטילה
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  ם"י ולפי הרמב"אמי לפי רש' ביאור מימרא דר

אמי ערבה צריכה שיעור ואינה ' אמר ר: "מד' והנה איתא בגמ

' בערבה שבלולב וכוואין אדם יוצא ידי חובתו ניטלת אלא בפני עצמה 

ורב ששת אמר אפילו עלה אחד , בדי עלין' רה אמר רב נחמן גוכמה שיעו

ז "זו מתייחסת לנטילת ערבה בזה' י מפרש שגמ"ונראה שרש".  בבד אחד

לצאת ידי "ולא לנטילת ערבה במקדש שהרי שם לא היה שום ענין של 

בד : "ה עלה אחד בבד אחד"י בד"כ רש"וכן נמי צריכים להבין מש."  חובתו

טפחים לגבי לולב הוא ' ג:) לב( ודיו וכי אמרינן לעיל אחד ובו עלה אחד

דאמרינן שתהא ערבה ארוכה שלשה טפחים אבל ערבה שהיו מקיפין בה 

והשתא נהגו להביא מורביות ענפים ארוכים .  בפני עצמה כל דהו סגי

אמי ' י מדבר על הוראת ר"א שרש"  ז-" ויפים שמנכרה מצוה בעין יפה

אבל " ,כל דהו סגי"קיפין בערבה בפני עצמה וחבריו האמוראים כשהיו מ

י "בזמן המקדש לא היה חיוב על היחיד בכלל מפני שהמצוה נעשתה ע

  .דהא מצות הרבים היא, הכהנים בלבד

שהכהנים היו , כאמור, י הוא"וסדר הדברים במקדש לפי רש

כ זוקפין "נוטלין את הערבות ועושים נענועים ומקיפין בהן את המזבח ואח

א הענפים "ז, וכנראה שההקפות נעשות במורביות.   גבי המזבחאותן על

שהיו ' במשנה ובגמ. הגדולים שהיו מביאים ממוצא כמבואר בדף מה

וזה בודאי לא " ,כדי שיהיו גוחות על המזבח אמה"א אמה "פ י"ארוכות לכה
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וכמו , ם פוסק שיש במקדש חיוב גברא בערבה"הרמב, לעומת זה

שהיתה מצוה על כל יחיד ויחיד במקדש במשך שבעת הימים ליטול את 

הלולב כן היתה מצוה על כל יחיד לקחת ערבה בכל יום משבעת הימים 

ולא דמי ערבה לניסוך המים שהיא מצות , במקדש שהיא מצות גברא

הלכה למשה : "כ"לולב ה' ז מהל"ם פ"לשון הרמבוכך מבואר מ.  הרבים

ואין אדם יוצא , מסיני שמביאין במקדש ערבה אחרת חוץ מערבה שבלולב

  ." ושיעורה אפילו עלה אחד בבד אחד,ידי חובתו בערבה שבלולב

ם משתי מימרות "למד הרמב, שיש חיוב גברא בערבה, ודבר זה

הנים בעלי מומין נכנסין כ, אמר ריש לקיש", .הראשונה היא בדף מד. 'בגמ

אמי בריש ' היא  מימרא דר' והב,  "כדי לצאת בערבהבין האולם ולמזבח 

ואין אדם יוצא ואינה ניטלת אלא בפני עצמה , ערבה צריכה שיעור: "מד

אמי מתייחסים לא רק ' דברי ר, ם"לפי הרמב."  בערבה שבלולבידי חובתו

כ לנטילת "אלא ג, י"רש) לפי דברינו(ז וכמו שלומד "לנטילת ערבה בזה

 בכל ,כיצד היתה מצותה"א "כ' ולכן הוא ממשיך ופוסק בהל, ערבה במקדש

יום ויום משבעת הימים היו מביאין מורביות של ערבה וזוקפין אותן על 

 ובעת שהיו מביאין אותה ,צדדי המזבח וראשיהן כפופין על גבי המזבח

בת להיות בתוך החג אין  חל יום ש,וסודרין אותה תוקעין ומריעין ותוקעין

זוקפין ערבה אלא אם כן חל יום שביעי להיות בשבת זוקפין אותה בשבת 

כיצד היו עושין מביאין אותה : "ב"כ' ובהל." כדי לפרסמה שהיא מצוה

 ,מערב שבת למקדש ומניחין אותה בגיגיות של זהב כדי שלא יכמשו העלין

חין ממנה ונוטלין אותה ובאין העם ולוק ולמחר זוקפין אותה על גבי המזבח

אין נוטלין  הואיל ואינה בפירוש בתורה  וערבה זו,כדרך שעושין בכל יום

אותה כל שבעת ימי החג זכר למקדש אלא ביום השביעי בלבד הוא 

 כיצד עושה לוקח בד אחד או בדין הרבה חוץ ,שנוטלין אותה בזמן הזה

ו שלוש בלא מערבה שבלולב וחובט בה על הקרקע או על הכלי פעמיים א

  ."שדבר זה מנהג נביאים הוא ברכה

ם שמצות ערבה היא חיוב גברא על כל אחד ואחד "היוצא מהרמב

וסדר הדברים לפי שיטתו הוא .  הנמצא במקדש במשך שבעת ימי החג

שתחילה זוקפין את הערבה על גבי המזבח ואז באים העם ולוקחין בד אחד 

 אין מקיפין בערבה כלל וכנראה שהנטילה היא המצוה אבל, או שניים

ם "וכן פסק הרמב, :שהקפת המזבח היתה בלולב וכמו שקבע רבא בדף מג
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 ם שלא הזכיר "הקושי בדעת הרמב
  שהמצוה היא בכהנים ומה שיש לתרץ בזה

הפעם .  שהכהנים היו עוסקים בערבה' והנה פעמיים מוזכר בגמ

והביאום הכהנים וזקפום בצידי : "וף מגהראשונה היא בברייתא בס

כהנים בעלי מומין , אמר ריש לקיש. "והפעם השניה היא בדף מד,  "המזבח

יוחנן מי אמרה ' אמר ליה ר, נכנסים בין האולם ולמזבח כדי לצאת בערבה

  ."בנטילה דלמא בזקיפה מי אמרה בבעלי מומין דלמא בתמימים

ם אינו מזכיר "רמבסוכה עומד על זה שה' והערוך לנר על מס

מ לא הביא דין זה דפסק "הר", כהנים בעלי מומין' ה בגמ"ש בד"כהנים ועיי

יוחנן דלמא בזקיפה ' ל אכן קצת קשה שהרי מה שהשיב ר"יוחנן לגבי ר' כר

וכיון . . . מ "דמסקינן בנטילה וכן פסק הר:) מג(אתותב מברייתא דלעיל 

  ."ל"ד בנטילה למה לא פסק כר"מ פסק כמ"דהר

כ למה "מקשה ג) לולב' בהל(ל "ד הלוי זצ"וכן בספר אגרות הגרי

ועוד ?  ם שכהנים הם שנוטלים את הערבה במקדש"לא הזכיר הרמב

' והנה מסקנת הגמ?  ם דזקיפה היא מדאורייתא"מהיכן למד הרמב, מקשה

ע במאי "צ, ד"אומר הגרי, כ"וא, היא דמצות ערבה היא בנטילה: בדף מג

ל מוכח "הא מברייתא הנ" ,דלמא בזקיפה"ש לקיש יוחנן לרי' דפריך ר

בענין ערבה אם : בדף מג' ועוד מקשה בהא שדנה הגמ?  שערבה בנטילה

ל על "י ור"מדוע לא הביאה את המחלוקת בין ר, היא בנטילה או בזקיפה

  .  ש תשובתו"וע?  הנושא

ם מתמקדת "י והרמב"ולולא דמסתפינא נראה דמחלוקת רש

' אמר ר): "שצטטנו לעיל: (אמי בריש מג' ן לדברי רבפירוש שכל אחד נות

אמי ערבה צריכה שיעור ואינה ניטלת אלא בפני עצמה ואין אדם יוצא ידי 

אמי מתייחס למצות ערבה ' י לומד שר"הנה רש."  חובתו בערבה שבלולב

והיא חובה על כל אחד , שנטילתה היא מנהג נביאים, ז אחר החורבן"בזה

לא , ש שנטילתה היתה מכח הלכה למשה מסיניאבל בזמן המקד, ואחד

היתה חובת גברא דהא אסור לישראל לסובב את המזבח ולהכנס בין 
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אמי נאמרים גם על ערבה במקדש ' ם לומד דדברי ר"הרמב, מאידך

ויש כאן חובה על כל אחד מישראל ליטול את הערבה בכל יום של חג 

ובוויכוח בין .  הסוכות ולחבוט בה על קרקע המקדש דהא מצות גברא היא

י דאין כאן הקפה בערבה בכלל דהא פסקינן כרבא "י פסק כר"רל ו"ר

וזה , ואפילו בשביעי של החג, דהקפת המזבח היא בלולב בלבד ולא בערבה

הבאת המורביות למזבח אין בה דין הקפה מכח מצות : י"מה שאמר לו ר

נטילה דהא העמדת הערבות על גבי המזבח נעשית בזקיפה ובה אין חיוב 

" לצאת בערבה"י כמה כהנים תמימים ואין כאן ענין " עגברא והיא נעשית

 זקיפת הערבה על גבי המזבח ואז אחרהחיוב גברא מתחיל דוקא .  בהקפה

אמי שכל אחד ואחד מישראל הנמצא במקדש לוקח מן ' חלים דברי ר

י "פ בד אחד עם עלה אחד ומקיים ע"לכה, המורביות הזקופות על המזבח

  .נטילה וחבטה בקרקע

 ם "הערוך לנר לשיטת הרמבראיית 
  י"ומה שיש לתרץ לפי רש: מג' מקושיית הגמ

ם וקושיא על "והנה הערוך לנר מביא ראיה לפירושו של הרמב

, ואגב."  (תיובתא, ה בגמרא אלמא בנטילה היא"ד: ל בדף מג"וז, י"שיטת רש

ם שהמצוה מוטלת על כל אחד מישראל "הוא לומד מקור לדינו של הרמב

ולי נראה כמו " האידנא נמי לידחי שבת"' מקושיית הגמהנמצא במקדש 

ד יש "ולענ: "ל"וז.)  אמי' ם היא מדינא דר"שכתבתי לעיל שהוכחת הרמב

ש לולב דעבדינן "מ.) מה(ם ממה דפריך לקמן "להביא ראיה לשיטת הרמב
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ם גם "ולכאורה היה יכול להביא ראיה לפירושו של הרמב

ז "היינו שערבה בזה" ( הכי האידנא נמי לידחיאי: "מג' מקושיית הגמ

ז הוה רק מנהג נביאים " הלא בזה-ומאי קושיא ) ר תדחה את השבת"בהוש

ולמה לן לדחות שבת לזכור דבר , )ה האידנא נמי"י מציין שם בד"כמו שרש(

שזה , אלא מה?  שרק הכהנים היו עושים במקדש ואילו כל ישראל לא

ערבה בשביעי מאי : "שם בדף מג' של הגממחזיר אותנו לשאלה הראשונה 

וכמו שפירש " ר יוחנן כדי לפרסמה שהיא מן התורה"א, טעמא דחיא שבת

ועל , מ בערבה"א להוציא מלבן של הבייתוסים שמכחישים הלמ"הריטב

ל "מעתה י. ז תדחה ערבה את השבת"שגם בזה' בסיס זה שואלת הגמ

ז זכר "בה גם בזהלשאול שאם נוטלין ער' שאותו חישוב משמשת לגמ

כ ניטול ערבה כל שבעה כמו "למקדש ולהוציא מלבן של הבייתוסים א

ואין ?  שהיה במקדש וכמו שנוטלין לולב כל שבעה זכר למקדש ומאי שנא

י הכהנים לסתם מעשה עבודה שבמקדש שאין "להשוות נטילת ערבה ע

דהא עבודות ההן אינן משמשות מקור למחלוקת עם , צורך בזכר

מה , בקיצור.  ים כמו שערבה שימשה בזמן המקדש וגם אחריוהבייתוס

ם שמצות ערבה במקדש היא על כל אחד "שהערוך לנר מביא ראיה לרמב

ל "מפני שחז, אינה הוכחה, דין על הכהנים, י אומר"מישראל ולא כמו שרש

ולכן אין להשוות , רצו להבליט את המצוה להוציא מלבן של בייתוסים

מפני , ז"דות בבית המקדש שאין עושין זכר להם בזהמצות ערבה לשאר עבו

ז הוא "ועל אף שבזה, ל רצו להבליט את הענין של הלכה למשה מסיני"שחז

  .וברור, אבל המנהג מזכיר את ההלכה המקורית, רק מנהג נביאים

  ? מי היו המקיפין ובמה הקיפו-המחלוקת בענין ההקפה 

) י הכהנים"ורק ע(י ההקפה היא בערבה "שלרש, ל"היוצא מכל הנ

וזה , ם ההקפה היא בלולב בלבד ולא היו מקיפין בערבה בכלל"ואילו לרמב

ז "לולב פ' ם בהל"ל הרמב"וז.  ל"וכנ: ם פוסק כרבא בדף מג"מפני שהרמב

בכל יום ויום היו מקיפין את המזבח בלולביהן בידיהן פעם אחת ", ג"כ' הל

 וביום השביעי מקיפין ,נא הושיעה'  אנא ה,הושיעה נא'  אנא הםואומרי
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) 'תקעא וכו' עמ. (סוכה מד' ועיין באוצר מפרשי התלמוד על מס

ן אם האיסור על "ט והרמב"ת ס"ם בספר המצוות ל"שמביא מחלוקת הרמב

ן "והרמב.  כהן להכנס בין האולם ולמזבח הוא מן התורה או רק מדרבנן

ש "וע."  ואל המזבח לא יגשו"היא באיסור אומר שרק גישה לעשות עבודה 

והנה נראה .  ם"באוצר שמביא הסבר של המגילת אסתר לתרץ את הרמב

ץ גיאות דכניסה של ישראל בין "דהתירוץ הכי סביר הוא מהלכות הרי

האולם למזבח אינו אסור אלא אם כן הכניסה היא לחינם אבל לצורך 

כ "וא.  ר זרוע סובר כןואף האו, מצוה כמו הקפה בלולב הותרו להכנס

דוקא כהן שהוא בעל מום אפשר לומר שיש עליו איסור מיוחד להכנס אבל 

וזה דלא כהאור זרוע שזר אינו .  (זר שאינו בעל מום אין בו אותו פסול

' ועי, י"ל ור"גם בערוך לנר על המחלוקת בין ר' ועי.)  עדיף מכהן בעל מום

ש "ו וע"ט' א הל"ביאת המקדש פמ הלכות "בחידושי רבנו חיים הלוי על הר

ל דרק ביאה ריקנית אסורה וכמו שקבע "ובפשטות י.  ד שמה"ובראב, מ"בכ

י ישראל אינה נחשבת לביאה "והקפת המזבח בלולב ע, ץ גיאות"הרי

  .ריקנית
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  לסיכום

ם היא דיש חיוב על כל אחד "בענין ערבה במקדש דעת הרמב

ה נפרדת חוץ מן הערבה ואחד מישראל הנמצא במקדש בסוכות ליטול ערב

י סובר שאין שום חיוב כזה "לעומתו רש.  ולחבטה על הקרקע, שבלולב

.  אלא הכהנים נוטלים את הערבה ומנענעים אותה ומקיפים בה את המזבח

ם מצות ערבה במקדש היא חיוב גברא בדומה "היוצא מזה שלפי הרמב

וך המים י מצות ערבה דומה למצות ניס"למצות לולב במקדש ואילו לרש

ם ההקפה "לפי הרמב.  י הכהנים בלבד"והיא מצות הרבים הנעשית ע

י ההקפה היא "ואילו לרש, מסביב למזבח נעשית בלולב בלבד ולא בערבה

.  שהרי לישראל אסור להכנס בין האולם ולמזבח, י הכהנים"בערבה ורק ע

ועל אף , י ישראל"ם ניתן להבין שהקפת המזבח בלולב נעשית גם ע"מהרמב

שזה מחייב כניסה בין האולם ולמזבח כנראה שאין בזה איסור שהכניסה 

ם "ם דלפי הרמב"י והרמב"ובעוד דבר נוסף נחלקו רש.  היא לצורך מצוה

זוקפין את הערבה על המזבח תחילה ורק אחרי כן נוטל כל אחד מישראל 

שהוא (י הנענועים "את הערבה לצורך חבטה על הקרקע ואילו לרש

וטעם מחלוקתם .   נעשים תחילה והזקיפה נעשית בסוףוההקפה) החבטה

פ בד אחד "אמי שבערבה יש חובת שיעור לכה' יש לתלות בפירוש דברי ר

כ מוכח "ם הלכה זו חלה גם בזמן המקדש וא"שלפי הרמב, ועלה אחד

 כשכל אחד מישראל טורף בד מהמורביות –שהנטילה באה אחר הזקיפה 

אמי מתייחסים לנטילת ערבה ' דברי רי "ואילו לרש, הזקופין על המזבח

ולא לזמן המקדש שלא ייתכן שיש חובה על כל ישראל להכנס , ז בלבד"בזה

ולכן הכהנים עושים את הנענועים , בין האולם ולמזבח לעשות ההקפה

  .כ הם זוקפין אותן על המזבח"וההקפות במורביות ואח

  י בתשובה שמקיפין בלולב ולא בערבה"שיטת רש

) י"ה אמר ליה ר"ד. מד' ותוס(' י בגמ"א לפי פירוש רשל הו"כל הנ

אבל .  ולא בלולב, .וכפשטות המשנה בדף מה, דהקפת המזבח היא בערבה

ומסיק ' בה הוא חוזר בו מעמדתו ופירושו בגמ, י"יש תשובה המיוחסת לרש

ועל היקף שבכל ימות החג נשאל : ל"וז, דההקפה היתה בלולב ולא בערבה

שיש חלוקין , ימות החג שכתב על ההיקף שבכל: יבע וכן הש"רבינו נ

פ שאין לולב "אע  יש היקףמריםויש או, ואומרין אם אין לולב אין היקף

יש מר אני כבר נשאלתי על זה כמה שנים והשיבותי כדברי האו: מצוי

, שדימיתי דכי איתותב רב יוסף ממתניתא דחיבוט ערבה, ושגיתי בה. היקף
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מצות ?   מי הקיף בלולב-י "ועכשיו צריכים להבין את שיטת רש

נטילת לולב במקדש היתה חובה על כל אחד מישראל הנמצא במקדש 

ולכאורה היינו אומרים שזה .  שם ובדף מג' ובגמ: וכמבואר במשנה מב

י "אלא דלפי דברי רש, ל לולב הוא זה שחייב נמי להקיףשהוא חייב ליטו

. שישראל אינו נכנס בין האולם ולמזבח מוכרחים לומר שדברי המשנה מה

עולים רק על הכהנים ולא על כל אחד " 'בכל יום מקיפין את המזבח וכו"

י בתשובה מסכים לדעה זו שההקפה היתה "כ על אף שרש"וא.  מישראל

 זאת נשארת לכאורה מחלוקת אם הקפה זו בלולב בכל, בלולב ולא בערבה

י "או רק ע, ם"וכמו שנראה מדברי הרמב, י כל אחד מישראל"נעשית ע

יוחנן מי ' ה אמר ליה ר"ד. בדף מד' וכעין זה לומד באמת התוס.  הכהנים

  .בסוף דבריו לפי דעת אבא שאול במצות ערבה, אמרה



  הרב אליקים קניגסברג
  מ בישיבת רבנו יצחק אלחנן"ר

 
  בגדר מצות נטילת לולב ומנהג הושענות

  הנענועים כחלק ממצות נטילת לולב.  א

מדאגבהיה "לגבי נטילת לולב ד.) מב(סוכה ' ידוע מאי דאמרינן בגמ

אמנם .  י הגבהה בלבד"שמצוה נטילת לולב מתקיימת ע, כלומר". נפק ביה

, י הגבהה בלבד"ם משמע דאף אם המצוה שפיר מתקיימת ע"מדברי הרמב

דמאחר שתיקנו חכמים שצריך גם לנענע את , מ אין זה גמר המצוה"מ

.  הלולב הרי נקבע שאף הנענועים מהווים חלק מעיקר מצות נטילת לולב

' ומצוה כהלכתה שיגביה אגודה של ג) "י- ט"ז ה"פ(לולב ' ם בהל"ל הרמב"דז

', כיצד מוליך ומנענע וכו', מינין בימין ואתרוג בשמאל ויוליך ויביא וכו

ל שהנענועים "הרי משמע דס."  'היכן מוליך ומביא בשעת קריאת ההלל וכוו

יק 'ד סולוביצ"וכן העיר הגרי.  של נטילת לולב" מצוה כהלכתה"הם חלק מה

  ).נא' עמ, חוברת יד" מסורה"וב, ריז'  עמ,"נפש הרב"הובא בספר (

הביא ראיה לכך מדברי המשנה :) ב(ז לערכין "ובשיעורי הגרי

דאם יוצא , ע"דלכאורה צ."  קטן היודע לנענע חייב בלולב ".)מב(בסוכה 

כ "א, מצות לולב אף בלא נענועים ואין הנענועים אלא מעין הידור מצוה

הא אין חינוך על הידור , חכמים שיעור חינוך קטן בנענועים אמאי תלו

בשם שלטי ) ה ולדידן"ג ד"תרעה ס' סי(כמו שכתב הביאור הלכה , מצוה

ג דמדאורייתא בודאי מקיימים מצות "אלא משמע דאע. יריהגיבורים והמא

מ תיקנו חכמים שהנענועים מהווים חלק "מ, נטילת לולב בהגבהה בעלמא

ה אין מחנכין את הקטן במצות נטילת לולב עד "ומש, מעיקר קיום המצוה

  .שיודע לעשות הנענועים

ח דגם מלשון "הראה לאביו הגר' ז שם שחכם א"עוד הביא הגרי

לולב הגזול משמע שהנענועים הם חלק ממצות נטילת '  בריש פהמשנה

הרי דשיעור ,  "טפחים כדי לנענע בו כשר' לולב שיש בו ג" דתנן, לולב

, ע"ואם איתא דנענועים הם רק מצוה בפנ.  בנענועים הלולב לעיכובא תלוי

ל דמדרבנן "כ צ"אלא ע.  בדיעבד' אמאי תלוי שיעור הלולב בנענועים אפי

) ה ולענין"ד: לז(וכבר קדמו המאירי . ם מעכבים בעיקר המצוההנענועי

  .בראיה זו

הביא בשם ) יז' ב סי"סוכות ח(פ פראנק "מקראי קודש להגרצ' ובס

, פ פערלא דלכאורה יש לחלק בגדר דין נענועים בין מקדש לגבולין"הגרי
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  זמן נטילת לולב וברכתו.  ב

מ טובא איכא בזה שהנענועים מהווים חלק ממצות נטילת "ונפק

. לט(לסוכה ' דהנה יעויין בתוס.  לענין הברכה על נטילת לולב, חדא.  לולב

כיצד לברך על נטילת לולב כדי שברכתו תהא עובר  שדנו) ה עובר"ד

להגביה את הלולב כדרכו ולברך עליו  שיכול' והביאו דיעה א.  תןלעשיי

וממילא אף לאחר נטילתו , מפני שלא נגמרה מצותו עד לאחר הנענועים

: ז(בפסחים ' וכך היא שיטת התוס.  [הראשונה עדיין מיקרי עובר לעשייתן

.) מב(' שיטה זו מכח דברי הגמ בעצמם דחו' אך התוס).]  ה בעידנא"ד

  .דמשמע שאין הנענועים מעכבים בעיקר המצוה, "ה נפק ביהמדאגבהי"

מ "מ, ל דלכתחילה יש להחמיר לברך קודם הנטילה"ונראה דאף את

 לאחר הנטילה יש לסמוך על דעת דבדיעבד יש מקום לומר שאם לא בירך ע

תרנא ' סי(א "ואמנם כך פסק המג.  המקילים שסוברים שעדיין יכול לברך

לברך על הלולב אף לאחר שכבר נטלו מפני דבדיעבד יכול ) ק יא"ס

  .שהנענועים הם חלק מן המצוה

.  והנה דנו האחרונים באיזה זמן ביום עדיף לברך על נטילת לולב

י דלכתחילה יברך "הביא בשם האר) לד ק"תרנא ס' סי(המשנה ברורה שם 

ש בשער "ועיי.  נ"כ יעשה שאר הנענועים בביהכ"על הלולב בסוכה ואח

דמיד , שכתב דאפשר שטעמו כדי שלא להשהות המצוה)  מגק"ס(הציון 

נפש הרב שם ' אבל בס.  כשקם ממטתו בסוכה יקיים מצות נטילת לולב

שהנענועים הם חלק מעיקר מצות ' ד דלפי שיטת התוס"הביא בשם הגרי

כדי שיהיה צירוף בין  לולב מסתבר שיש לברך על הלולב דוקא סמוך להלל

י מודה שהנענועים הם חלק "ואולי אף האר.  [נטילתו לבין כל הנענועים

י "ל דשפיר אפשר לקיים המצוה בשלימותה ע"רק ס, מעיקר המצוה

  .]הנענועים שעושים בשעת הברכה

בסוכה משמע שהבינו שנוטלים את הלולב ' ובאמת מדברי התוס

אם מנענעים בשעת ) ה בהודו"ד: לז(' דהנה נסתפקו התוס. לפני התפילה
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א לנענע "ת דאולי דוקא ביוצא לדרך או בקטן שאאך יש לדחו

אבל כל שיכול לנענע , פ לנענע בשעת הברכה"הוא שתקנו עכ בשעת ההלל

ושוב מצאתי שכך .  בשעת ההלל עדיף להסמיך הנענועים דהלל להברכה

  .בשם רבינו שמחה) 'ז אות ס"פ(לולב ' י הל"כתב בהגמי

כ "ואח, )ו"ה(כלל ם שלא הזכיר נענועים בשעת הברכה "ברמב' ועי

ויש שהקשו דאם .  כתב דמצוה כהלכתה היא ליטול ולנענע בשעת ההלל

אמאי לא הזכיר נענועים , ם הנענועים הם חלק מעיקר המצוה"לדעת הרמב

ם שיש לברך על הלולב לפני "ל להרמב"ל דאולי ס"וי.  בשעת הברכה

  .קריאת ההלל כדי שהנענועים דהלל יהיו סמוכים לברכה

שאם כבר נטל הלולב ) קח' סי(א "ע מה שהעלה השאגוהנה ידו

ר כדי לקיים מצות נענועים בהלל משום "ט אסור להוציאו לרה"בביתו ביו

ל דכל שעשה נענועים "ונראה דס.  דמצוה דרבנן לא מיקרי צורך היום

לא ו, בשעת הברכה אז אין הנענועים שבשעת הלל אלא מצוה דרבנן בלבד

ם שעיקר "אבל לדעת הרמב.  חשיבי כחלק מעיקר מצות נטילת לולב

ג "ר אע"אולי יש להתיר להוציא הלולב לרה, הנענועים הם בשעת ההלל

כ "אלא א[שהרי הם שיירי מצוה דאורייתא , דהנענועים אינם אלא מדרבנן

נאמר דכל שהפסיק בין נטילתו הראשונה לבין הנענועים שוב אין הנענועים 

  ].ם כחלק ממצות נטילת לולבנחשבי

  ספק לחומרא בדרבנן.  ג

' שנסתפקו אם צריך לנענע ג) ח"ג ה"פ(ויעויין עוד בירושלמי סוכה 

) ה כדי"ד: לז(' וכתבו התוס.  פעמים לכל רוח בין בהולכה בין בהבאה או לא

' סי(ש שם "אבל הרא.  אזלינן בה לחומרא, דכיון דבעיא דלא איפשיטא היא

.   בעל העיטור דכיון דנענוע אינו אלא מדרבנן ספיקו לקולאהביא בשם) כו

ש "ועיי.  דאמאי הכא אזלינן לחומרא בדרבנן', ע בדעת התוס"ובאמת צ

אך לפי דברינו ניחא .  ש שביאר דאולי משום חביבות המצוה אמרו כן"ברא

, דאם נאמר דמדרבנן הנענועים מהווים חלק ממצות נטילת לולב, בפשיטות
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שאם ) ו"ג ה"פ(מילה ' ד בהל"ד בשיטת הראב"ומעין זה ביאר הגרי

ג "דאע, חייב לברך, כגון במילת אנדרוגינוס, יש ספק חיוב במצוה דאורייתא

מ כך תיקנו חכמים "מ, דספק ברכות להקל משום דספיקא דרבנן לקולא

וממילא כל שמקיים , רכת המצוה מהווה חלק מעיקר קיום המצוהשב

מ גנק "גן שושנים להר' ע בזה בס"ע.  [צריך לברך עליה, אף מספק, המצוה

  ).]'א אות ב' א סי"ח(א "שליט

) ד"קפד ס' סי(ח "ע או"דהנה כתב בשו. וכן מצינו לענין ברכת המזון

צריך לחזור ולברך , שאם אכל ואינו יודע אם בירך ברכת המזון אם לא

הביא בשם האחרונים ) ק ז"ס(א שם "ובמג.  ת"ז היא מה"מספק מפני שבהמ

כי , ג דאינה אלא מדרבנן"אע, ג צריך לומר אף ברכת הטוב והמטיב"דבכה

ח דמעיקר "אבל המחצית השקל שם הביא בשם הפר.  היכי דלא לזלזולי בה

דמאחר שתיקנו , ולולא רק מחשש זלז, הדין צריך לומר ברכת הטוב והמטיב

ולכן דינה , ז"הרי היא נחשבת כחלק מבהמ, חכמים ברכת הטוב והמטיב

  .ז וספיקה לחומרא"כשאר ברכות דאורייתא שבבהמ

  הקפה דהושענות כחלק ממצות נטילת לולב.  ד

היוצא מדברינו דאיכא סמוכין למימר שהנענועים מהווים חלק 

מר שאף ההקפה דהושענות ונראה שיש מקום לו.  מעיקר מצות נטילת לולב

' ח סי"או(דהנה כתב הטור .  נתקנה מדרבנן כחלק מעיקר מצות נטילת לולב

, שנוהגין להקיף את הבימה ולומר הושענות לאחר תפילת מוסף) תרס

ק היו עושין "ובביהמ, ט משום דהקפה היא זכר למקדש"ח שם דה"וביאר הב

בשעת .) "מה(ה בסוכ' כדאיתא במתני, אותה לאחר הקרבת קרבן מוסף

דמשמע דלאחר הקפה היו הולכין , "פטירתן מה הן אומרים יופי לך מזבח

  .לבתיהן

הביא שמנהג ירושלים הוא ) ק כ"תרנא ס' סי(אבל השערי תשובה 

ל "ונראה לבאר דאולי ס.  ע בטעם הדבר"וצ.  להקיף לאחר אמירת ההלל

סתבר וממילא מ, דהקפה דהושענות נתקנה כהמשך למצות נטילת לולב

) ולא לאחר תפילת מוסף( שיש להקיף בהושענות מיד אחרי קריאת ההלל

  .כדי שתהיה ההקפה מצורפת לנטילה הראשונה

המנהגים ' הצדיק ב) צט' ג סי"ח ח"או(מ "ת אג"שוב העירוני שבשו[

דאלו המקיפין לאחר תפילת מוסף סוברין דהואיל וקריאת . באופן אחר
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שכתב שאם לא בירך על ) א"כלל קמח סי(ם והנה יעויין בחיי אד

, כ מפני שגם הנענועים הם חלק מהמצוה"הלולב קודם הנטילה מברך אח

א אם יכול לברך "הרי שנסתפק הח".  ע דאינו אלא זכר למקדש"והקפה צ"

ונראה .  על הלולב אף לאחר הנענועים כל עוד שלא עשה הקפה דהושענות

 אם ההקפה דהושענות אינה אלא א גופא בשאלה דידן"דאולי נסתפק הח

כחלק מעיקר מצות נטילת היא תקנה בעלמא זכר למקדש או שנתפסת 

כ כל עוד שלא "א, דאם ההקפה נחשבת כחלק ממצות נטילת לולב, לולב

ל בשם "שוב ראיתי כנ  [.מסתבר דעדיין מיקרי עובר לעשייתן, עשה ההקפה

  .]נב' חוברת יד עמ" מסורה"ד ב"הגרי

 עוד לענין כיצד יש לאחוז בלולב ואתרוג בשעת מ"ונראה דנפק

' סי(י "ובב.  דלולב בימין ואתרוג בשמאל:) לז(הנה מבואר בסוכה . ההקפה

ומקורו , לא יצא' הביא בשם הארחות חיים דאם נטלם בידו א )ב"תרנא סי

שאין אוגדין את האתרוג עם שאר המינים :) לד(התם ' ממאי דאמרינן בגמ

בלא " (כפת תמרים"אלא "  עץ הדר וכפת תמריםפרי"משום דלא כתיב 

שדחה דמהתם לא משמע אלא שאין אוגדין ) ק יד"ס(ז "ש בט"עיי).  [ו"וא

מסתבר דשפיר יצא אף אם הם ביד ' אבל כל שאינם באגודה א, כולן ביחד

  .]'א

שיש להחמיר בזה אם ) ק טו"ס(ב שם "ולענין הלכה כתב המשנ

גם בשעת ההושענות יש לאחזם בשתי ש) ק ו"ס(א שם "וכתב המג.  אפשר

ר ירוחם גארעליק "הביא שהעיד הג) ריח' עמ(נפש הרב ' ובס.  ידים

ץ כדי שיוכל "אחז בסידורו של הש' שבבריסק נהגו בעת ההושענות שא

אות " (חיים וברכה"ם ב"ותמה המהרש.  מינים בשתי ידיו' ץ לאחוז הד"הש

  .על שאין העולם נזהרים בזה) ו"קפ

אם ההקפות הן חלק מעיקר מצות נטילת לולב מסתבר ולכאורה 

.  ידים כמו שעושים לעיקר המצוה' שיש להחמיר לאחוז הלולב והאתרוג בב

אלא ההקפה היא מנהג או מצוה , ל הכי"ואולי מנהג העולם מוכיח דלא קיי

ה אין מקפידין בשעת "ומש, ואינה מצורפת לעיקר מצות נטילת לולב, ע"בפנ

  .ידים כמו שעושים בשעת נטילה' ב והאתרוג בבהקפה לאחוז הלול



  הרב שמחה קראוס
 ב"נשיא המזרחי בארה

  בענין מצוה הבאה בעבירה

מה פסח לית ליה תקנתא אף גזול לית ליה תקנתא לא שנא .) "ל(סוכה 

 ."משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה. . . לפני יאוש ולא שנא לאחר יאוש 

ג דלענין מקני אמרינן דקני ליה "ואע . . . ואפילו ביאוש: "י שכתב"ועיין ברש

י דאפילו אי "ומבוארת שיטת רש ."ח לאה אקרובי למזב"ביאוש והוה דידיה אפ

י "וכן היא דעת רש, מ הוה פסול משום מצוה הבאה בעבירה"קני ביאוש מ

ם "לקמן בסוגיא בהא דאמר להו רב הונא להנהו אוונכרי כי זבניתו אסא מעכו

כי היכי דליהוי יאוש בעלים בידייהו ' לא תגזזו אתון אלא לגזזוה אינהו וכו

, לא צריכא בהושענא דאוונכרי גופייהו' ידייכו וכודידהו ושינוי הרשות ב

 כלומר –וקרקע אינה נגזלת "י שם "ופירש, ש"יעוי' ולקיניוה בשינוי מעשה וכו

וקסבר יאוש גרידא לא קני אבל יאוש ושינוי ' אינה קנויה לגזלן בשום יאוש וכו

 ואי נמי קני מצוה הבאה בעבירה הוי אם אתם תחתכוה מן המחובר, רשות קני

מ לגזלן הוה "ד יאוש קני מ"י דאף למ"ומבואר מדברי רש". תהיו אתם גוזלים

ולקניוה בשינוי ' א דהא הקשו בגמ"והקשה המהרש .מצוה הבאה בעבירה

י "ע שיטת רש"וכן צ .ע"כ דכל דהגזלן קנה החפץ תו לא חשיב מהב"מעשה וע

, וי מעשהוליקניוה בשינ' כ מה הקשו בגמ"ד יאוש קני א"דאי הסוגיא אזלא למ

, י שינוי כיון דכבר קנהו ביאוש"הא כבר קנהו ביאוש ומה שייך עוד קנין ע

  .ע"וצ

מ לענין "פ שיאוש קונה מ"דאע.) סז(ק "ב' ת בתוס"וכן היא שיטת ר

ת ראיה לזה מהא "והביא ר, קרבן הוה מצוה הבאה בעבירה ולא מהני יאוש

 ומכר משלם תשלומי כ טבח"מתיב רבא גנב והקדיש ואח:) "נה(דאיתא בגיטין 

ג ענוש כרת ואי אמרת "ותני עלה בחוץ כה' וה' כפל ואינו משלם תשלומי ד

אוקמוה רבנן ברשותיה כי היכי ' יאוש כדי לא קני כרת מאי עבידתייהו וכו

כ אין "כ מהני יאוש לענין דיחול ההקדש דאל"ת דע"וביאר ר" ,דליחייב עלה

מ הוה קרבן פסול "ההקדש חל מכ דאף ד"וע, להוכיח מהא דמחויב כרת' לגמ

אמאי חייב כרת הא אינו ראוי לפנים כיון דהוה ' כ הקשו בגמ"וע, ע"משום מהב

. דאוקמה רבנן ברשותיה כי היכי דליחייב עלה' קרבן פסול ומשני שם בגמ

ה הוה "ב מה מוסיף לן מה דאוקמה רבנן ברשותיה הא בלא"צ' והנה דברי הגמ

ע "ת סבר דאף דקנה ביאוש הוה מהב"ותר כיון דרובי, כבר שלו כיון דיאוש קני

כ מאי אולמיה דאוקמה רבנן ברשותיה טפי מיאוש לומר דהשתא לא הוה "א
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ד דביאוש ושינוי "ג הביא שיטת הראב"שנ' והנה בקצות החושן סי

ז דאי מחויב דמים אמאי "א הקשה ע"והרשב, יר דמיםרשות חייב הלוקח להחז

הא לא הוה לכם כיון , דכל דאיכא יאוש ושינוי רשות מיקרי שלכם' מבואר בגמ

י "דכל דקנה ע' ח הגם דמבואר בגמ"וביאר שם בקצוה, דמחויב להחזיר דמים

היינו משום דכל דקנה , שינוי מעשה חשוב לכם אף דמחויב נמי להחזיר דמים

עשה החיוב דמים הוה משום מעשה גזילה ולא משום דחסר בקנין בשינוי מ

ד דסבר דאף ביאוש ושינוי רשות חייב הלוקח "אבל להראב, החפץ כלפי דמים

כ "להחזיר דמים דבזה ליכא מעשה גזילה של הלוקח המחייבו להחזיר דמים וע

כ חסר נמי "י יאוש ושינוי רשות חסר בקנין בחפץ כלפי דמים וא"דבקנין ע

ד יאוש קני דמחויב להחזיר דמים יש להסתפק אי חיוב הדמים "ולמ ,לכםבש

המחייבו דמים אבל בעצם החפץ קונהו אף לדמים , הוה משום המעשה גזילה

ד "ד יאוש קני הוה כשינוי רשות לראב"י יאוש למ"כשינוי מעשה או דקנין ע

.) סז(ק "ב' ובתוס .ע"וצ, דמחויב דמים משום דחסר בקנין בחפץ כלפי דמים

ד יאוש קני וילפינן מאבדה דמהני יאוש אף לבתר דאתי לידיה "מבואר דלמ

ופשוט דבאבידה ליכא חיוב דמים משום , מ איכא חיוב דמים אף באבידה"מ

המעשה של זכות האבידה דלא הוה מעשה גזילה במחייבו דמים ורק איכא 

אבל , פץומוכח דאף דיאוש קני לא מהני אלא לקנין גוף הח, חיוב השבת החפץ

  .לא לענין קנין דמים בהחפץ

מ "ז נראה דכל שקנהו בשינוי רשות הגם דעבר אאיסור גזילה מ"ולפי

השתא לאחר שנעשה שלו ולא הוה חפצא של גזול תו לא הוה השתא חפצא 

י מעשה עבירה "וכן נמי ליכא השתא חסרון דמעשה המצוה הוה ע, של עבירה

כ לא הוה עבירה "שבה בהחפץ אכיון דהשתא הוה החפץ שלו וליכא חיוב ה

במה דאוחז את החפץ בידו וכיון דליכא השתא מעשה עבירה ממילא לא הוה 

י שינוי מעשה דהוה קנין "אמנם היינו דוקא בקנין ע .י עבירה"קיום המצוה ע

והא דמחויב דמים היינו רק משום המעשה , גמור בהחפץ אף כלפי דמים שבו

ק "ב' כ בתוס"ד יאוש קני דלפמש"י יאוש למ"אבל בקנין ע, גזילה המחייבו דמים

כ איכא על החפץ תורת גזול כלפי דמים "דחסר בקנין החפץ כלפי דמים שבו וא

. כ הוה חפצא של עבירה"שבו וכיון דשם גזול על החפץ כלפי דמים שבו א

ע כיון דשם גזול "ד יאוש קני אכתי הוה מהב"ת דאף למ"ומיושבת בזה שיטת ר

כ דיאוש לא מהני לענין קנין הדמים "ין דמים שבו וכמשהוה על החפצא לענ

י שינוי מעשה לא הוה "דכל דקנה ע' ש בזה הא דמבואר בגמ"וא, שבחפץ
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ז מבוארת היטב הסוגיא בגיטין דאוקמה רבנן ברשותיה לענין "ולפי

ע משום "ד יאוש קני הוה אכתי מהב"דהא נתבאר דלמ, ע"דלא ליהוי מהב

, דאיכא עליה תורת גזול על החפץ משום דלא מהני יאוש לקנין הדמים שבחפץ

ותו , פי החפץדאוקמה רבנן ברשותיה דהקנו לו נמי הדמים כל' בגמ' ולזה אמרי

ונשאר רק חיוב (ליכא עליה תורת גזול בהחפצא ותו לא הוה חפצא של עבירה 

  .כ חייב משום שחוטי חוץ"וע) י שינוי מעשה"דמים משום מעשה גזילה כקנין ע

ד יאוש "י דביאר דסוגיא דידן אזלא למ"ומיושבת בזה נמי שיטת רש

 כבר קנוהו ביארש ומה וליקניוה בשנוי מעשה הא' ז קושית הגמ"קני וקשה לפי

כ מבואר היטב דאי הוי שינוי מעשה מהני "ולפמש, מוסיף לו קנין שינוי בזה

נמי לענין קנין הדמים של החפץ וממילא תו ליכא תורת גזול בהחפצא ותו לא 

י שינוי דקונהו לגמרי "מ ע"ואף דעבר אאיסור גזלה בשעת גזלה מ, ע"הוה מהב

דכיון , י השתא אין מעשה המצוה בעבירהתו לא הוה חפצא של עבירה וכן נמ

  .ק"ודו, דליכא השתא חיוב השבה לא חשיב מעשה עבירה במה דאחזו בידו

ש "קא פסיק ותני ל, לולב הגזול והיבש פסול:) "כט(והנה בסוגיא שם 

. . . אלא גזל , בשלמא יבש הדר בעינן וליכא, ט שני"ש ביו"ט ראשון ול"ביו

, )ולמה פסול גזול, ט שני ליכא דינא דלכם"דביוהיינו " (ט שני אמאי לא"ביו

י משום דהוי ליה מצוה הבאה "יוחנן משום רשב' אמר ר"' ז משני בגמ"וע

  ."בעבירה

ט ראשון כתיב לכם והאי לאו "גזול נמי ביו: ל"ועיין ברבינו חננאל וז

ודבריו אינם  .ל"עכ, ובשאר הימים נמי לפני יאוש דהא אינו שלכם, שלכם

ט שני נמי גזול פסול לפני יאוש משום החסרון "מע מלשונו דביומובנים דמש

ט שני יש "ואם נימא דגם ביו ?ט שני אין כאן חסרון של לכם"והלא ביו, דלכם

ט ראשון "כ אפילו לאחר יאוש נמי כדמשמע מדבריו דביו"פסול של לכם א

בינו וכן עיין בפירוש ר .ש בגליון"וע .אפילו לאחר יאוש פסול משום דאינו לכם

ט שני גזול אינו פסול דמתוך "יצחק סובר דביו' דר .)ל(חננאל להלן בסוגיא 

יצחק לית ליה פסול ' והראשונים הבינו דר, שיוצא בשאול יוצא נמי בגזול

ט שני מתוך שיוצא בשאול "אולם רבינו חננאל כתב דביו .ט שני"ע ביו"מהב

ט "ע ביו"יה פסול דמהבג דאי לית ל"ודבריו צע .יוצא בגזול זהו רק לאחר יאוש

ועיין באוסף חידושי תורה למרן  .ע"וצ, כ לפני יאוש נמי יהא כשר"שני א
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גם :) כט(ח ולא לתחילת דבריו "אולם מרן מתיחס רק לסוף דברי ר

 אבל אחר יאוש אף שיאוש, מ זהו דוקא לפני יאוש"ט שני יש דין לכם ומ"ביו

ט "מ ביו"ע מ"ט ראשון פסול גם בלי פסול של מהב"אינו קונה ומשום הכי ביו

  .שני כשר

) א: ונראה דרבינו חננאל סובר דבדין לכם בלולב נאמרו שני דינים

דאם אינו שלו ) ב ,דאם הלולב אינו שלו אין כאן קיום מצוה, בקיום המצוה

כאן מעשה לקיחה דאם אינו שלו אין , ואינו לכם זהו חסרון במעשה הלקיחה

ט שני זה רק בדין לכם "ח דאף אם לא בעינן לכם ביו"וסובר ר .מינים' של ד

אבל הדין לכם , ט שני כיון שהיא רק מדרבנן לא בעינן לכם"בקיום המצוה דביו

מינים בכל חג הסוכות ' משום שיש צורך במעשה הלקיחה הרי יש דין לקיחת ד

ט שני יוצא בשאול זהו "דביו' ר הגמוהא דקאמ .וממילא באינו שלו אינו יוצא

, רק משום דגם בלולב השאול יש לו קנין שאלה אבל בציור שאין לו כל קנין

  .ט שני אינו יוצא"גם ביו, מינים של הפקר' למשל ד

ד דיאוש קונה "כ נראה דרבינו חננאל סובר דהסוגיא אזלא למ"וא

כסברת (לגמרי וצא יט ראשון פסול כיון דיאוש אינו "מ ביו"ומ, י"וכשיטת רש

ט שני דקיים דין לכם רק "אבל ביו, ה אינו קונה אף לאחר יאוש"ומשו) הקצות

אבל אחר , דלפני יאוש אינו יוצא' משום מעשה הלקיחה בזה קאמרה הגמ

כאן אין זה חסרון במעשה , יאוש דקונה החפצא רק שאינו קונה הדמים

  .ט שני"הלקיחה דלא גרע מקנין שאלה דסגי ביו
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  העולה מן המקובץ. ט

  חולה שאין בו סכנה. א

 ההתייחסות ההלכתית 1.קיימות דרגות שונות של חולי בהלכה

הוא , למותר ולאסור לעשות בשבת לצרכם ולהקלת סבלם של החולים

 חולה שאין הנושא הנדון במאמרנו הוא. בהתאם לחומרת מצבם וגודל צערם

  .בו סכנה

אך אינו מתנהל , אדם המתהלך בביתו: חולה שאין בו סכנה כולל

הסובל מחום ; כהרגלו עקב מחלה או פציעה המשבשים את שיגרת חייו

הסובל מכאב עד ; למעלה מהרגיל אצלו ונמנע בשל כך מלצאת מהבית

  כהלכתהבתשת שמיר(וכל שכן הנופל למשכב מחמת חוליו ; שנחלש כל גופו

  ).ג אות א"לרק פ

  ?מה מותר לעשות לרפואתו של חולה שאין בו סכנה, השאלה היא

דלא הותר , אין לנו לחלל שבת לצורך רפואתו, בחולה שאינו מסוכן

לישראל לעבור על איסור דאורייתא כל זמן שאינו נוגע לפקוח נפש ממש 

מכל מקום הותר לעשות לצורכו במלאכות דרבנן , )ח"ב שם סקמ"משנ(

                                                                                                                                  
חולה במקצת ; בעל מיחוש: הדרוג העולה מדבריהם של מפרשים ופוסקים מגדיר את דיניהם של) 1

חולה שיש בו ; יש לו סכנה באחד מאבריו,  אין לו סכנת אבר–חולה שאין בו סכנה ; או מצטער הרבה
  .סכנה
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אך , לה שאין מרחפת סכנה על חייויש לצרף למסגרת הדיון את החו

כגון סכנת עיורון באחת מעיניו או חרשות באחת , קיים איום על שלמות גופו

גם במצב שאין , יתר על כן. מאזניו ושיתוק ביד ורגל או סכנה לאחד מאבריו

אלא אפילו אם רק קיים חשש , חשש להפסקת תפקודו של אבר מאברי הגוף

כגון שיצלע ברגלו או שתיווצר בידו , דםשהאבר לא יתפקד כמו אצל כל א

גם זה בכלל ההגדרה של חולה שיש בו סכנת , מוגבלות לפעולות שיגרתיות

קלח ' הערה ח בשם קצות השלחן סי) ה(ג אות א "ש כהלכתה פל"שמיר(אבר 

 2,שכח' לכל הדעות המובאות בטור ובשלחן ערוך סי). ק יח"בבדק השלחן סוס

אכן .  שבת במלאכה דאורייתא לצורך הצלתואין סכנת אבר מתירה חילול

מוסיף היתר לעשות לצורך החולה , מצב של סכנת אבר בחולה שאין בו סכנה

  . פעולות הכרוכות באיסורי דרבנן כפי שיבואר להלן במסגרת ברור השיטות

אין . לצורך חולה שאין בו סכנה הותרו איסורי דרבנן בלבד, ככלל

אינן דומות הנסיבות שבהן אנו . נן למשנהולהשוות ולדמות איסור אחד מדרב

לנסיבות שבהן נתיר איסורי , מקילים באיסורי שבות לחולה שאין בו סכנה

ובכלל הדימוי וההשוואה של איסורי דרבנן זה . דרבנן אחרים שחומרתן רבה

א "שז סקכ' סי(כפי שכותב בעל המשנה ברורה . לזה תובעות זהירות ועיון רב

ודע שאין ): "שמקור הדברים מגן אברהם בשם מגיד משנהג "ובשער הציון סקכ

 ".מדמין דבר לדבר בענין השבותין ואין לך בם להתיר אלא מה שאמרו חכמים

  .] ד"נו סק' ח סי"ראה בזה בחזון איש או[

  מה מותר לעשות לחולה שאין בו סכנה. ב

העיקרון העומד ביסוד ההלכה שלצורך רפואתו של חולה שאין בו 

השבות של אמירה לנכרי כדברי הגמרא שבת , לכל הדעות, סכנה הותר

יש להוסיף  ."אמר רב המנונא דבר שאין בו סכנה אומר לנכרי ועושה.) "קכט(

איכא . אמימר שרי למכחל עינא מנכרי בשבתא.) "כב(את דברי הגמרא ביצה 
                                                                                                                                  

מות דעות שכן בראשונים קיי, א"הדגש הוא על השיטות שהביאו בעל השלחן ערוך והרמ) 2
' תוס, ה ואפילו"ד. תוספות סוכה דף כו. המתירות חילול שבת במלאכה דאורייתא לצורך הצלת אבר

יום ' אור זרוע הל. ה עין"ד. המאירי עבודה זרה דף כח. ש על התוספות"ראה ברש, ש במקום"הרא
כג ' ד סי"ג יו"ת יביע אומר ח"ובשו, לב' ב סי"ת מלמד להועיל ח"ראה בשו. ת"רפ בשם ר' הכפורים סי

  .אות כט
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' כסדר הופעתן בשלחן ערוך סי, להלן ארבע הדעות בהלכה בנדון

, י ישראל באיסור שבות"העוסקות בשאלה אם גם עשייה ע, שכח סעיף יז

  . ין בו סכנהמותרת לחולה שא

  ם"דעת הטור והמגיד משנה בשיטת הרמב

חולה שאין בו סכנה עושין לו : "שבת פרק ב הלכה י' ם הל"ל הרמב"ז

כיצד אומרין לגוי לעשות לו והוא עושה לבשל לו ולאפות , כל צרכיו על ידי גוי

וכן כוחל עיניו מן הגוי בשבת , ולהביא רפואה מרשות לרשות וכיוצא באלו

ואם היו צריכים לדברים שאין בהן מלאכה עושין אותן , שם סכנהפ שאין "אע

לפיכך מעלין אזנים בשבת ומעלין אנקלי ומחזירין את השבר , אפילו ישראל

  ."וכל כיוצא בזה מותר

בין , ם שכל שבות מותרת בחולה שאין בו סכנה"נראה מלשון הרמב

כרוכה ובין השבות החמורה יותר שהיא , שבות קלה שהיא אמירה לנכרי

כל זאת בתנאי שמדובר בחולה שנפל . במעשה האסור מדרבנן שמבצע ישראל

, אבל אם אינו חולה בכל גופו. למשכב או שמצטער הרבה וחלה מזה כל גופו

מותר רק , אלא באחד מאבריו ואין נשקפת סכנה לאותו אבר מאותו חולי

ב "ם סקקב ש"המשנ, מ"ז בבאור דברי המ"ז סק"ט(שבות קלה של אמירה לנכרי 

  ). א"מ וכדעתו של הגר"א בהבנת המ"בשם מג

  ן"שיטת הר

חולה שאין , )שכח' ף ובבית יוסף סי"מדפי הרי: שבת לט(ן "לדעת הר

שהרי לכחול את , י ישראל"י נכרי אבל לא ע"בו סכנה אין צרכיו נעשים אלא ע

וחכמים אומרים כוחלת ("העין פעולה שאינה אסורה בשבת אלא מדרבנן 

מה שמותר . י נכרי"והתירה אמימר רק ע:)  שבת דף צד–" תמשום שבו

גם , לישראל לעשות לחולה שאין בו סכנה הוא רק שבות של אמירה לנכרי

שהפעולה הרפואית אותה מבצע הנכרי היא מלאכה האסורה בשבת מן 

לא הותרו איסורי דרבנן כשאת הפעולה האסורה מבצע ישראל . התורה

ן "לשון הר" (י נכרי"ישראל ממלאכה גמורה עי "שיותר הוא חמור שבות ע"

   ).שם
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מרחפת סכנה על שלמות גופו , אם על החולה שאין בו סכנת חיים

מותר גם ישראל לנקוט בפעולה הכרוכה , בחשש של פגיעה באחד מאבריו

מקור קביעה זו היא הגמרא מסכת עבודה זרה . לרפואת החולה, באיסור דרבנן

.  מותר לכוחלה בשבת–עין שמרדה : יה אמר רבאמר רב זוטרא בר טוב:) "כח(

אבל משחק בשבת ואתויי , הני מילי הוא דשחקי סמנין מאתמול: סבור מיניה

' לדידי מיפרשא מיני, ל ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה"א; דרך רשות הרבים לא

למחר ...  מותר –אפילו מישחק בשבת ואתויי דרך רשות הרבים : דרב יהודה

? מאי טעמא;  מותר לכוחלה בשבת–עין שמרדה : דרשנפק מר שמואל ו

בתחילה היתה : פרושם של דברים" .דשורייני דעינא באובנתא דליבא תלו

הני מילי הוא דשחקי (=הבנה שעין חולה מותר לרפאותה באיסור דרבנן 

אבל משחק בשבת ואתויי דרך (=ולא באיסור דאורייתא ) סמנין מאתמול

מכן מסיקה הגמרא שעין שמרדה יש בה סכנת אך לאחר ). לא, רשות הרבים

מאור העין מעורין : "כלומר. דשוריינא דעינא באובנתא דליבא תלו(=נפשות 

ההיתר לעבור איסור דאורייתא , לאמור). י שם"רש, "ואחוזין בטרפשי הלב

אבל , היה קיים בגלל הסכנה המיוחדת במחלת עיניים שגובלת בפקוח נפש

אין לישראל לעבור , בלא סכנת חיים) כנת אברס(=כשהחשש הוא לעיוורון 

לעבור על איסור מדרבנן אפילו , בנסיבות אלו, הותר לו. על איסור מן התורה

האיסור דרבנן האמור ). ולא רק שבות של אמירה לנכרי(שהוא כרוך במעשה 

לקיחת הסממנים שנשחקו עוד לפני שבת וקיים , הוא' בנדון שבסוגית הגמ

  .ן"ד הר"זהו תו. משום שחיקת סממנים, לתםאיסור שבות על נטי

  ן"דעת הרמב

. ן"חולק על הר) שכח ובבית יוסף שם סעיף יז' מובא בטור סי(ן "הרמב

ן גם בחולה שאין בו סכנה מותר לישראל לעשות עבורו פעולה "לדעת הרמב

אך בחולה שקיימת אצלו סכנת אבר . אלא שיש לבצע זאת בשינוי, אקטיבית

יסור דרבנן בלי צורך לשנות מדרך עשיית הפעולה רשאי לעבור על א

בתורת האדם (ן תוך שהוא מציג "את שיטתו מבסס הרמב. האסורה מדרבנן

סתירה העולה לכאורה מן הסוגיות , .)א שבת קכט"הרשב' שער המיחוש ובחי

  . השונות

ל שבות במקום חולי שאין בו "מחד מבואר בכמה סוגיות שהתירו חז

הני מילי הוא "; .)שבת קכט" ( סכנה אומר לארמי ועושהדבר שאין בו: "סכנה

 שיש בזה שבות משום שחיקת סממנים –:) ז כח"ע" (דשחקי סמנין מאתמול

; .)ביצה כב(כוחלת יש בה משום שבות והתירו במקום חולי ; כ מותר"ואעפ
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אין טורפין יין : "רת עולה מגמרות אחרותמאידך גיסא משמעות אח

פ שמדובר באיסור דרבנן משום " אע–.) שבת קלד" (ושמן לחולה בשבת

אבל מר קא מסייע בהדיה דקא "שאלת רב אשי לאמימר ; דקעביד עובדין דחול

 ובפעולת הסיוע נמצא הוא עצמו כוחל ולא רק –:) ביצה כב" (עמיץ ופתח

תיחת עינו בשעת הטיפול אכן מסייע ויש בו ולו יהי כן שהישראל בפ, הנכרי

למה יש לחשוש הרי איסור כוחל הוא מדרבנן ושרי לחולה שאין בו , ממש

  .סכנה

שאכן חולה שאין בו סכנה מותר גם לישראל , ן"תשובתו של הרמב

אך אין לבצע פעולה אסורה כדרך , לעבור על שבות לצורך הטיפול בו

אין לו , בא לעשות לרפואתו של חולהלכן ישראל ה. שרגילים לעשותה בחול

כ יעשה את ערבוב הנוזלים הללו "לטרוף יין ושמן משום עובדין דחול אלא א

והא מר קא מסייע "בדרך זו יש להבין את שאלת רב אשי לאמימר . בשינוי

 ועל כך – ובאופן זה הרי כוחלים עין חולה גם בימי חול –" בהדיה דעמיץ ופתח

והפעולה הרפואית מתיחסת כולה לנכרי "  בו ממשמסייע אין"' השיבה הגמ

הדיון הוא אם . הכוחל ואמירה לנכרי לצורך חולה שאין בו סכנה מותרת

התשובה לכך היא . מותרת גם עשייה רפואית בשבות שעובר ישראל במעשה

בעבודה זרה ' כ מדובר בחולה שיש בו סכנת אבר כדוגמת הגמ"שאסור אלא א

איסור (=וורון וישראל רשאי לכחול את עין החולה מדובר בה בסכנת עי:) כח(

  .פ שעושה כן בלא שינוי"אע, )שבות

  

                                                                                                                                  
ופרוש הדבר הוא שבמקום , מבואר שגונח יונק. בכתובות ס. יש בזה לכאורה סתירה בין הסוגיות) 3

עולה , .לעומת זאת מן הסוגיה ביבמות קיד. לא גזרו רבנן ומותר מפרק כלאחר יד, בו יש צער רב לאדם
שרק בצער הנובע מחולי ,  שבתה"מסקנת התוספות שם ד. שרבנן גזרו שבות בשבת גם במקום צער

: ג"שכח סל' ע סי"להלכה ראה בשו. מה שאין כן בצער של רעב שבו עוסקת הסוגיה ביבמות, התירו
ט "ח סקק"ב שם סקק"ובמשנ, "אסור לינק מהבהמה בשבת, ויש אומרים שאם אין לו אלא צער של רעב"

בחנה בין צער של חולי לבין צער של רו לא קיבל את הה' ן סי"ואולם בתשובות המיוחסות לרמב. י"וסקק
לבין ) יבמות(לדעתו יש מחלוקת תנאים בדבר בין אבא שאול ). כפי שהוא מכנה זאת, או של תאווה(רעב 
י "כתירוצו של ר, )כתובות(כקביעת רב יוסף , מרינוס הסובר שגונח יונק' והלכה כר) כתובות(מרינוס ' ר

  .שם בתוספות
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  ם" משנה בשיטת הרמבדעת הכסף

ם שבחולה שאין "דעה רביעית הינה דעת הכסף משנה בשיטת הרמב

יש בו סכנת אבר אין עושין לו דבר שהוא נסמך למלאכה ' בו סכנה אפי

 מלאכה עושין אפילו אין בו סכנת ואילו דברים שאין בהם סמך, דאורייתא

הכוונה לאיסור שבות שמיוסד על הדמיון למלאכה ', סמך מלאכה'. אבר

אין לעשות רפואה . אין לכחול בשבת שכן כוחל נאסר משום צובע. דאורייתא

שבת ' ראה בכסף משנה הל. [בסם משום שחיקת סממנים שהיא מלאכת טוחן

ח שהקשה "שהביא את דברי הבג "ראה עוד במגן אברהם סקי. י"פרק ב ה

  . ]:)כח(עבודה זרה , ן על דעה זו מסוגית עין שמרדה"ש ומהר"מהרא

  ן"הלכה כדעת הרמב. ג

ויש אומרים : "ן"שכח סעיף יז הובאה דעת הרמב' בשלחן ערוך סי

 ."שאם אין בו סכנת אבר עושין בשינוי ואם יש בו סכנת אבר עושין בלא שינוי

י "דעה זו נקבעה להלכה ע, א"והגר) ד"סקי(א "המג, )ב"סקי(ז "לדעת הט

ודברי הסברא : "המחבר שמוסיף בסכמו את הדעות שהוצגו בדבריו שם

אשר על כן קיימת חשיבות להבין את גדריה של ההלכה ". השלישית נראין

  . האמורה

הותר שבות , לכל הדעות שהוזכרו, בחולה שיש בו סכנת אבר, לאמור

, נוגע לחולה שאין בו סכנה ואין לו סכנת אברהדעות חלוקות ב. י ישראל"ע

, ן מותר לישראל לעשות לרפואת החולה גם כשעובר על שבות"ולדעת הרמב

יעסקו , ן"בגלל שנקבע להלכה כשיטת הרמב. אלא שיעשה זאת בשינוי

  .הדברים דלקמן במספר משמעויות הלכתיות העולות ממנה

   בו סכנהי שינוי לצורך חולה שאין"מלאכה דאורייתא ע. ד

, האם רק איסור דרבנן שעושהו ישראל בשינוי? באיזה שינוי מדובר

או שגם איסור דאורייתא , מותר לעשות לרפואת חולה שאין בו סכנה

  ?כשנעשה בשינוי בכלל ההיתר האמור

וכן מותר לישראל : "האגלי טל מלאכת טוחן בסעיף יח נקט בפשיטות

י "לאכה גמורה של תורה עאפילו מ) לחולה שאין בו סכנה(=לעשות לו 

קדם להם . ב"שכח סוף סקכ' בדומה לזה כתב גם התהלה לדוד סי ."שינוי

אבל אם אין בו סכנת אבר אלא שנפל : "שכתב, שכח סעיף יט' ע הרב בסי"בשו

אין עושין לו דבר האסור , למשכב או מצטער כל כך עד שחלה ממנו כל גופו

י שינוי מותר לעשות "וע. ך החולי ישראל אלא בשינוי מדר"מדברי סופרים ע
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צריך לעשות ", ד"שכח סקנ' סובר המשנה ברורה בסי, בנגוד לדעה זו

ט שנקט "תצו סק' וראה עוד בשער הציון סי". בשינוי היינו האיסור מדרבנן

זו . אין שינוי באיסור דאורייתא מועיל להתיר לעשות לחולה שאין בו סכנהד

שמסביר את ) ה מפרק"ד. (גם משמעות דבריו של הפני יהושע כתובות דף ס

. משום שמדובר בתרי דרבנן', מפרק כלאחר יד'הבסיס להיתר של גונח יונק 

אבל ) "ה חולב"ד. צה(א שבת "לאמיתו של דבר כך מפורש בחידושי הריטב

לא התירוה , ג דחולב כדרכו לרבנן אינו אלא משום שבות"דאע, הנכון בזה

שלא התירו דבר שאין בו סכנה אלא שבות קל כגון אמירה לגוי , משום צערא

אבל שבות גמור על ידי ישראל , י ישראל על ידי שינוי"אי נמי שבות ע. שבות

  ." שלא בשינוי לא התירו

שאם להתיר . על המשנה ברורהלפום ריהטא הסברה נותנת כדעת ב

מדוע שיועיל שינוי , איסור דרבנן בעשייה לצרכו של חולה אנו זקוקים לשינוי

אולם  ?לאיסור דרבנן, באיסור תורה המוריד בדרגת חומרה את המעשה

ן הוא לעשות לחולה שאין בו "שההיתר לרמב, שאלה זו מתבססת על ההנחה

שאלה הרי במעשה אסור מן סכנה מעשה שאסור בתרי דרבנן ואז עולה ה

אך דומה שאפשר . התורה לאחר השינוי יהיה בדרגת איסור של חד דרבנן

  .ע הרב בדרך שונה"ט התהלה לדוד ואת דברי שו"להסביר את דעתם של האג

  תכלית השינוי לעשות היכר. ה

, השינוי בנדוננו משמעותו שיש לעשות היכר בפעולה האסורה

מטרתו ללמדנו שמדובר בעשיית פעולה הצורך בשינוי . הדרושה לחולה

זהו פישרה . חריגה שאין להקיש ממנה וליצור היתר גורף לפעולה זו בשבת

  . של הדרישה לעשות את הדרוש לחולה שלא כדרך המקובלת

אמנם גם בחולה שיש בו סכנה מצאנו כי לכתחילה יש לתור אחרי 

 כך כתבו 5).יבשכח סעיף ' א סי"הגהת הרמ(שינוי בעשיית הפעולה האסורה 

                                                                                                                                  
טו בדעת ' א סי"ח ח"ת שאלי ציון או"ובשו, ח" נחמיה סוף חלק אות דברי"ראה מה שכתבו בשו) 4
  .ע הרב"שו

י השינוי מתאחר הדבר מעט רק "ה אם ע"ונראה דה: "ק לה"סימן שכח ס ראה במשנה ברורה) 5
ת "על כך כתב בשו". י שינוי דאינו אלא איסור דרבנן"דאין החולי בהול נמי מתאחרים מעט כדי לעשות ע

ובעניי לא ידעתי מנין לו חדוש זה והא אפשר דכיון שרואין שמתאחרין : " סימן זמנחת שלמה חלק א
וכיון דאמרו , קצת בהצלתו משום שבת יבואו לאהדורי בתרייהו גם במקום שהאיחור יגרום לידי סכנה

ה נמי דקאי על עשייה בשינוי דאין לשנות אלא "ה" בלא איחור כלל"י נכרי אלא "ע דאין עושין ע"בשו
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הדרישה להיכר נועדה להזכירנו . עוד אפשר להוסיף בהבנת הענין

 דומה הדבר .שתוך כדי הטיפול בחולה לא נשכח את השבת ונבוא לידי איסור

ו אות ז לאיסור רפואה בשבת "להסבר שכתב האגלי טל במלאכת טוחן סקל

ף לחשש "ההנמקה של הרי, לדעתו. משום שחיקת סממנים, בעל מיחושל

היא כללית בגלל שאדם בהול , בבעל מיחוש בעשיית פעולה רפואית כלשהי

נציל , מכדי בהיתרא קטרח ":שבת קיז' בדומה למה שאומרת הגמ, על רפואתו

".  אתי לכבויי–אי שרית ליה , מתוך שאדם בהול על ממונו:  אמר רבא–! טפי

פ שהוא נוקט בפעולות שאין בהם חילול שבת להצלת מזונותיו מן "אע, אמורל

אנו מגבילים אותו בפעולות אלו כדי למנוע אותו מחילול שבת , הדליקה

כן גם בנדוננו אדם בהול . שעלול להיווצר בעשייה בלתי מבוקרת לצורך הצלה

לבוא אינו בורר את פעולותיו בתשומת לב ראויה והוא עלול על רפואתו ו

לשם כך נקבעה הדרישה להיכר באמצעות שינוי בעשיית הפעולה . למכשלה

  .לצורך החולה
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שהשינוי נועד לציין היכר שתכליתו להסיר זילות , יתכן גם להוסיף

דוגמה לכך . שלא יעסוק ברפואה כדרך שעוסק בה בחול, של עובדין דחול

בת בקת ה לגבי שחיקת תבלינים בש"שכא סקכ' קיימת במשנה ברורה סי

יש , פ שהשינוי מפקיע מידי איסור דאורייתא ומותר בשבת"הסכין כי אע

אלא שתוספת דברים זו . לשנות מדרך העשיה בחול ואין לשחוק במכתשת

אם עובדין דחול , י"מביאה אותנו לשאלה שהעלה באגלי טל מלאכת מעמר סק

ל אחד או שמדובר בשני גורמים נפרדים הבאים כ, ואיסור שבות הם דבר אחד

בנסיבותיו להטיל איסור מדבריהם כדי להבדיל את השבת מן החולין של ימות 

כך . ן אין שוני בין שבות לעובדין דחול ותוכן אחד להם"לדעת הרמב. השבוע

שאם יעשה כדרך שהוא ": א"שבת פרק כא הי' ם הל"גם מבואר בדברי הרמב

כמו בשבות כך . "עושה בחול שמא יכבשם בידו בתוך הקופה ויבא לידי עימור

כדי שלא לבוא , המטרה היא לשנות, בדברים הנאסרים משום עובדין דחול

, ף תחילת מסכת שבת"ן על הרי"לעומת זאת הר. לאיסור מלאכה בשבת

לדעתו , לאמור, כתב שאיסור שבות חמור מעובדין דחול, בסוגית רדיית הפת

 פעולות מדובר בשני גורמים בעלי משמעות שונה הדורשים לאסור בשבת

   6.שיש בהן דמיון לנעשה בחול

ט "האג, ע הרב"להבנת בעל שו, ן"שיטת הרמב: לסכום קטע זה

שיש דרישה לשינוי בעשיית ישראל איסור לצורך חולה שאין , והתהלה לדוד

להבדיל ולהזכיר כי מדובר בעשייה בשבת שרק , השינוי נועד להיכר. ס"ב

אם האיסור ביסודו הוא מן אין זה משנה . הצורך של החולה מתיר אותה

שכן העיקר הוא התוצאה שלא נעשתה מלאכה מן התורה , התורה או מדרבנן

  . והתממשה הדרישה של היכר

  יסוד מחלוקתם של הפוסקים אם מועיל שינוי גם באיסור תורה. ו

.) כתובות ס(ן לשיטתו גונח יונק בשבת "מההוכחה שהביא הרמב

ן גם מלאכה האסורה מן "הרמבלכאורה יש ראיה לדעה הסוברת שלפי 

שהרי במלאכה  ,התורה רשאי ישראל רשאי לעשותה בשינוי לצורך החולה

 והותר – מפרק שהוא תולדה של דש –האסורה בשבת מדאורייתא עסקינן 

כמו כן יש . לחולה שאין בו סכנה כשעושה את המלאכה בשינוי כלאחר יד

ן הסובר " לשיטת הרכיצד תוסבר, להבין את תוכן הסוגיה של גונח יונק

                                                                                                                                  
באופנים השונים , ראה עוד בכלכלת שבת לבעל תפארת ישראל בהקדמה למשניות מסכת שבת) 6

  .של האיסורים הנגזרים מעובדין דחול
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האם חליבה אסורה מן התורה . א: השאלות הניצבות בפנינו הן

 האם בעקבות השינוי –' כלאחר יד'מה המשמעות של השינוי . ב?; בשבת

הוא כה ' כלאחר יד'או שהשינוי , איסור דרבנןבעשיית המלאכה מדובר רק 

  ?כמו בדוגמה של גונח יונק, מהותי עד כדי היתר גמור לעשותו

  איסור חליבה בשבת

נעוצה , שאלת איסור חליבה בשבת אם היא מן התורה או מדרבנן

ר החולב "ת.) "צה(בהבנה השונה של הראשונים את דברי הגמרא בשבת 

בד והמרבץ והרודה חלת דבש שגג בשבת חייב המכ, והמחבץ והמגבן כגרוגרת

וחכמים אומרים אחד , ט לוקה את הארבעים דברי רבי אליעזר"חטאת הזיד ביו

השאלה היא אם מחלוקתם של  ."זה ואחד זה אינו חייב אלא משום שבות

 היינו גם לחולב מחבץ ומגבן כמו –התנאים מתייחסת לשני חלקי הברייתא 

 ולפי זה לדעת חכמים אין איסור חולב בשבת – למכבד מרבץ ורודה חלת דבש

או שחלוקים התנאים רק בחלקה השני של הברייתא אבל בחולב , אלא שבות

  .לדעת הכל האיסור הוא מן התורה

מציג את מחלוקת הראשונים האמורה .) צה(שבת ' ן בחי"הרמב

ומחלוקת היא בין הראשונים ורבנו חננאל סייע דברי האומר : "ומעלה מסקנה

מדאמרינן בכתובות וביבמות יונק מפרק כלאחר , חולב ומחבץ דברי הכל היאד

לדעת רבנו חננאל איסור חליבה ." דהא חולב ממש מפרק גמור הוא. יד הוא

ודברי הברייתא בחולב הם גם לדעת חכמים ובזה אין , בשבת הוא מן התורה

מדפי : אשבת דף ל(ף "כך גם מבואר בדברי הרי. מחלוקת ביניהם לרבי אליעזר

חולב משום מאי מחייב משום ", שללא יחוס לאחד מן התנאים כתב, )ף"הרי

החולב את הבהמה ("ז "שבת פרק ח ה' ם הל"הרמב כ דעת"כן היא ג". מפרק

:). סח(והמאירי פסחים , ה מפרק"ד: ג"שבת ע' והתוס, ")חייב משום מפרק

 שממנה ניתן ,על הגמרא של גונח יונק, ן"לדברי הרמב, קביעת ההלכה נשענת

ובלא אותו שינוי חליבה אסורה מן , להסיק שרק משום שיונק כלאחר יד פטור

  .התורה

נראה שחולק על ) ה הא דאמר"ד: קמד(ן בשבת "אכן מדברי הרמב

: ן שם"כך כותב הרמב. דעה זו וסובר שחולב אינו אסור אלא מטעם שבות

א הדין לחולב מפרק כלאחר יד איונק והו.) כתובות דף ס(ודאמרינן התם "

שאין זה מפרק הדומה לדש ומדינא מותר היה לחלוב אלא משום דאתי 
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  .ת

ן התורה העולה מן האמור כי לדידן שהלכה שחליבה אסורה בשבת מ

הרי שיש , )ז"שכח סקק' א ובסי"ב שם סקע"שה סעיף כ ובמשנ' ע סי"ראה שו(

בכך להבין את דעתם של האומרים שגם באיסור דאורייתא כשנעשה בשינוי 

החתם סופר בסוגיה ' ראה בחי. ס"י ישראל לצורך חולה שאין ב"שרי ע

שינאיסור חליבה בשבת ושבות ב(בכתובות שם שתלה את שתי המחלוקות 

החלוקו

וי 

י ישר"ע

מפני ", רך חולה

  ). תורת האדם שם" (המלאכות

משמ

ל התם דאין "י. בשבת משום דהוי מפרק כלאחר יד ובמקום צערא לא גזרו

                                                                                                                                 

  . צג שהסביר כן' ובשבט הלוי חלק ח סי, זו בזו) ס"אל לחולה שאין ב

ן שהוא מרא דשמעתא שמותר לישראל לעשות לחולה שאין "מהרמב

לכאורה ראיה כי דוקא במקום שיש תרתי דרבנן נאמר , כלאחר יד, בו סכנה

 וגם, שהרי הוא סובר שאין איסור חליבה מן התורה, ן"ההיתר של הרמב

ה " ראה בפני יהושע כתובות שם ד–שהפעולה האסורה מתבצעת כלאחר יד 

מ אין בכך לדחות את דעתם של "אבל מ.  וזה כהבנת המשנה ברורה–מפרק 

ראשונים רבים רואים , שהרי כמבואר לעיל, ט"ע הרב התהלה לדוד והאג"שו

ק זו שגונח יונ, ן נראה"וגם מלשונו של הרמב. באיסור חליבה איסור מן התורה

דוגמה לכל המלאכות האסורות שבשינוי שרי לעשותם לצו

שהן נעשין בשינוי שלא כדרך 

  "כלאחר יד"עות השינוי 

, ן מהסוגיה בכתובות גונח יונק"הבאים לדחות את ראיתו של הרמב

 –כלאחר יד  מפרק –' מסבירים כי דוקא באותו אופן של שינוי דברה הגמ

ואין אפשרות להסיק שבכל שינוי יהיה הדין כן שישראל , הדברים אמורים

.) קכט(לשבת ' א בחי"הרשב ל"וז .ס"יוכל לעבור על שבות לצורך חולה שאין ב

שאין בו , אינו דומה ולא נראה כעושה מלאכה, פ שהוא שבות"כלאחר יד אע"

. סא. (ן שבת קמה" ברבדומה לזה כתב ."משום מראית עין התירו משום חולה

וקיל טפי משבות דשבת ... שבות כלאחר יד : "ה ובמקום"ד) ף"מדפי הרי

ט "תצו סק' והמשנה ברורה בשער הציון סי ."י נכרי"הנעשה כדרכו דהיינו ע

ט ראשון ודאי יש להחמיר כיון "דהנה ביו, י שינוי יש לעיין"וע: "מוסיף ומסביר

ו שהתירו חכמים לגונח שיונק חלב ואף דמצינ[שהוא דאורייתא כמו בשבת 

 
שיטות רבות בקרב פרשנים ופוסקים , כידוע. חליבה בשבתזו נגיעה קלה בנושא רחב היקף בדין ) 7

  .ל"ואכמ, אם קיים איסור מן התורה בחליבה בשבת ולאיזו מלאכה יש לשייך את אותו איסור



 100  אור המזרח

ובכל שינוי מותר , ן לכאורה אין הבדל בין שינוי לשינוי"בדברי הרמב

ן היא במקום של "לוקת עם הרמבהמח. ס"לישראל לעשות לחולה שאין ב

ן על "מה אפוא יחשב לשינוי רגיל שבו חלוק הר. שבות שנעשה בשינוי רגיל

ן מותר "שבו גם לר, "אינו נראה כעושה מלאכה"ומה הוא השינוי ש, ן"הרמב

  ?ס"לישראל לעשות לצורכו של חולה שאין ב

בהסתכלות ראשונה היה נראה להכניס את כל השינויים במלאכות 

ואם . תחת קורת גג אחד ולקבוע שדין אחד להם' כלאחר יד' המכונים שבת

ן מפרק כלאחר יד היות והוא קל משאר שבות של שבת "אמרנו כי לדעת הר

גם בשאר שבותים העונים לאותה , ס"הותר לישראל לעשותו לחולה שאין ב

  . ן"הגדרה יהיה הדין כן לדעת הר

אך בתוספת התבוננות מוצאים אנו שיש הבדל וחילוק בין המלאכות 

המוציא כלאחר ידו ורגלו בפיו ובמרפקו פטור : למשל. כשהן נעשות כלאחר יד

. י שם דאין דרך הוצאה בך"רש' פי. שבת צב(שלא הוציא כדרך המוציאין 

; )ג"ב הי"ם שבת פי"וראה כן בירושלמי שבת פרק י על אותה משנה וברמב

א "ם שבת פי"וברמב: שבת קד(ותב כלאחר ידו בפיו ברגלו ובמרפקו פטור הכ

 איסורא מדרבנן –נהי דאיסורא דאורייתא ליכא , מחמר כלאחר יד נמי"; )ד"הי

אלא ,  שאין לו צמר–ומי שפסחו גדי " .י שם סו" וברש:)פסחים סו" (מיהא איכא

ן זה משאוי לעבור ואי,  תחב לו בין קרניו–שאין יכול לתוחבו בצמרו , שיער

ובענין זה הביאו ,  דלאו אורחיה בכי האי מלאכה–עליו משום שביתת בהמתו 

וחכמים , רבי אליעזר מחייב...או בשיניו, הנוטל צפרניו זו בזו"; "סכיניהן

אסור ליטול שערו או צפרניו בין : "ע"ובשו :)שבת צד" (אוסרין משום שבות

ב הסביר כי לענין איסור שווים יד "נובמש, )שמ סעיף א' בסי" (ביד בין בכלי

שם (ביד פטור שאין דרך גזיזה בכך , אבל לענין חיוב יש חילוק ביניהם, וכלי

  ). ב"סק

לעומת זאת מצאנו שינויים במלאכות שבת המפקיעות את האיסור 

בישול בחמה שלכולי עלמא : למשל. ומותר לעשותם לכתחילה, מכל וכל

אין דרך בישולו בכך ,  הנימוק–.) שבת לט (מותר לכתחילה ואין איסור דרבנן

חליבה כשהחלב הולך לאיבוד מותרת בשבת , לדעת רבים; )י שם"רש(

אין דרך דישה בכך כשסוחט ואינו צריך למשקה הנסחט ,  הנימוק–לכתחילה 

א "הריטב' חי, .א שבת קיא"הרשב' חי, ה וצריך"ד: ראה תוספות שבת דף עג(



 101 הרב מאיר בטיסט

  להגדרת שני סוגי שינוי

 שהפטור מאיסור 9,כתב) ה"קכג סק' אבן העזר סי(החלקת מחוקק 

מבוסס על ההגדרה של מלאכת , דאורייתא במלאכות שבת הנעשות כלאחר יד

ג "בפתיחה סק(מוסיף על כך האגלי טל . מחשבת שהיא יחודית למלאכות שבת

כי אף שמצאנו בשאר דיני התורה ומצוותיה , )ד-ת אד או"ובמלאכת אופה סקמ

 כמו פטור באכילת איסורי הנאה שלא כדרך –כפוטר ' שלא כדרך'את השינוי 

שאינו נטמא משום , או הבא לבית המנוגע דרך אחוריו:) פסחים כד(אכילתן 

 יש להבחין בין שינוי בפעולה לבין שינוי –:) שבועות יז(שלא נכנס כדרך ביאה 

. בתוצאה' שלא כדרך'במעשה לבין ' שלא כדרך' יש להבדיל בין ,בנפעל

המיוחד בהלכות שבת הוא הצורך במלאכת מחשבת בפעולה האסורה ואם 

' שלא כדרך'. הפעולה נעשית כלאחר יד חסרה הדרישה לחיוב במלאכות שבת

שלא כדרך , לדוגמה. מתיחס לנפעל, שמפקיע את החיוב בשאר איסורי תורה

אין זה המאכל ,  הנאה כגון עירוב דבר מר או אכילת חלב חיבאכילת איסורי

, או במקום שדברה התורה על טומאה בכניסה לבית המנוגע. שאסרה התורה
                                                                                                                                  

שדווקא בקוצר וצריך לעצים יחשב הדבר ) ה וצריך"ד: (יתכן וזו הכוונה בתוספות שבת עג) 8
במרכבת המשנה שבת פרק א כתב . יקר של המלאכהאם קוצר ואינו צריך לעצים חסר בע. למלאכת קוצר

כדעת ' נראה שהבין בדעת התוס. יהודה' שאם עושה פעולת קצירה ואינו צריך לעצים פטור גם לר
לב הסתפק בהבנת דעת ' ואולם באמרי בינה דיני שבת סי. הסוברים שחולב לאיבוד שרי לכתחילה בשבת

  .תוספות בשאלה האמורה

. ביד שמאל, מורים בדיון על כשרותו של גט שנכתב בשינוי מדרך כתיבהדברי החלקת מחוקק א) 9
  .א"ואת הפרי חדש שם סק, ם שנכתב ביד שמאל"ד בכשרות סת"ראה שם את דבריו של הבית שמואל סק
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  כלאחר יד בחולב לאיבוד וכלאחר יד במוצץ ענבים בפה

עיל ל(המתירים לכתחילה חליבה בשבת כשהמשקה הולך לאיבוד 

מפני שהתוצאה של המלאכה האסורה , רואים בעובדה זו שינוי גמור, )אות א

 סיבה –הולך לאיבוד ,  המשקה שהוא עילת המלאכה–אינה מושגת כלל 

גם בבישול בחמה שמותר משום  .מספקת להמנע מלגזור איסור נוסף מדרבנן

 בגלל לא הוסיפו גזרה מדבריהם לאסור את אותו בישול, שאין דרך בישול בכך

הבישול שהתקבל בסופו של דבר , שהשוני בנפעל הוא מוחלט שהרי התוצאה

ד אות "ראה אגלי טל אופה סקמ(שאין בישול בחמה כבישול באש , הוא שונה

שכן  –' לא חשיבא מלאכה כלל'יתכן שזו גם ההבנה של מפרק כלאחר יד ש). ד

פ "עוא, מלאכת מפרק היא להפריד מעטיני הבהמה את החלב האצור שם

אין בזה יצירה של מלאכת מפרק , שביניקה של הגונח נשאב החלב ממקורו

צ ' דומה הדבר למה שכתב בשבלי הלקט סי .שתכליתה להפיק חלב מן הבהמה

אין במציצת ): "הובא בבית יוסף אורח חיים סימן שכ(בשם הרב רבי בנימין 

   ."בשר ופת ולא המוצץ בפיו משקה מפירות או מענבים דרך סחיטה כלל

בצד דעת הגהות מיימוניות , שכ סעיף א' סי(א "הלכה זו הובאה ברמ

ב בניגוד "אלא שהמשנ, )ב"כהסברו של המשנה ברורה שם סקי, החולקת

שם (א "מסביר את ההלכה שברמ, )ט"תצו סק' שער הציון סי(למובא לעיל 

פ שפעולת יניקה מן "שאע, שמותר למצוץ מן הענבים משקה שבהם) י"סק

אינה נחשבת לשינוי כה גדול כמו מציצת משקה ,  היא נעשית בפההבהמה אף

הרי שיניקה מן , שהרי אף שאדם אינו רגיל לסחוט פרות בצורה זו, ענבים בפיו

לפיכך . הבהמה היא פעולה מוכרת שכך דרכו של בעל חיים היונק את מזונו

ור אבל אין בכך כדי לסת. השינוי אינו כל כך משמעותי, אצל אדם הנוהג כן

, גם ביניקה מן הבהמה וגם במציצת משקה מן הפרי. את המבואר כאן

אלא .  לא הופרד משקה בפעולת הסחיטה–התוצאה של המלאכה חסרה 

לדעת שבלי (השינוי הוא גמור גם בפעולת המלאכה , שבמציצת משקה מהפרי

אשר על כן מותר לעשות כן , )א" הדעה הראשונה המובאת ברמ–הלקט 

פ "בגונח יונק אע, לעומת זאת. א מדובר בצורך של חולהלכתחילה גם כשל
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בחולב לאיבוד פטור ' חר ידכלא': ן"העולה מן המבואר בשיטת הר

במציצה בפה ' כלאחר יד; ' שינוי רק בנפעל התוצאה אינה מושגת–אבל אסור 

;  שינוי גמור בפעולה ובנפעל התוצאה אינה מושגת–משקה ענבים מותר 

 שינוי שאינו גמור בפעולה ובנפעל –בגונח יונק מותר רק לחולה ' כלאחר יד'

   10.התוצאה אינה מושגת

  ורך חולה שאין בו סכנהתלישה בפה לצ

עולה השאלה , בעקבות הדיון והמסקנות שהועלו בסוגית גונח יונק

ס הזקוק לאכילת פרי ולא "אם אותן מסקנות יפות גם כשמדובר בחולה שאין ב

אם יניקה בפה אינה , לכאורה מה ההבדל. ניתן להשיגו אלא בתלישה בפה

ף היא קוצר כלאחר יד הרי תלישה בפה א, חליבה משום דהוי מפרק כלאחר יד

  . אלא שפני הדברים שונים לחלוטין. המותר לצורך חולה

                                                                                                                                  
אלא שהן . מהלכות מצויות, אפשר להוסיף איסורי שבות של מלאכות הנעשות שלא כמקובל) 10

שינוי כמו שמצאנו לגבי עשיית אהל , למשל. להביא מהן ראיה לנדוננוקשורות לנסיבות מיוחדות ואין 
אסור להניח הרגלים תחילה ולהניח , מטה כשמעמידים אותה): "שטו סעיף ג' ע סי"וש(ארעי בשבת 

ט "ב שם סקי"וראה במשנ". כ הרגלים תחתיהם"אלא ישים הקרשים באויר תחילה ואח, עליהם הקרשים
התשובה . ומותר לעשות כן לכתחילה, "דהוא שלא כדרך בנין: "ף"י ורי"ד בשם רש"צ שם סקכ"ובשעה

היא כי מדובר בהלכה זו בשינוי באהל ארעי שאסור מדרבנן ולא באיסור מדאורייתא ולכן אינו שייך 
ה שדרך צביעה היא שמכניס "צ שם סקס"ט ובשעה"שיח סקל' ב סי"מביא במשנ, בנוסף לכך. לעניננו

ין כן ששופך את הנצבע לצבע שאין זה דרך צביעה ואינו בכלל צובע ומותר מה שא, צבע לדבר הנצבע
י "אך הצורך בשינוי זה אמור כחומרה לסלק את החשש לצביעה באוכלין לדעת רש. לעשות כן
אבל . שכא סעיף יד שמותר לגבל את הקלי מעט מעט' ראה עוד בשינויים הנזכרים בסי. המחמירה

שכד סעיף ג ' גם השינוי בסי. בשינוי מדובר אלא בדרך אכילהה שמא מבואר שלא "ל שם ד"בבאה
אלא בדרך זו , לא מדובר רק בשינוי שבגינו מותר לעשות את המלאכה, שמעביר תרווד או מקל שתי וערב

  .אין הגיבול מתבצע כראוי
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היות והוא , אומר רבה שאתרוג מחובר אסור להריח בו: בסוכה לז

כי מורח ליה : "י שם"ומסביר רש, "אי שרית ליה אתי למיגזייה"נועד לאכילה 

ואף , )ויתלוש ויאכל(=ותליש ואכיל ליה ) הוא יבוא להריח וישכח(=מינשי 

י נראה "אמנם מדברי רש."  אין לך תולש גדול מזה–אם אוכלו במחובר 

כותב שמלאכת : י בשבת עג"אולם רש, שתלישה בפה הוי מלאכה שחייב עליה

תלישה היא ביד או בכלי משמע שבפה אין זו מלאכת קוצר האסורה מן 

בדעת ) א"שלו סקי' סי(י אלו מסתפק המגן אברהם "מכח דברי רש. התורה

אם חייב על , י אם כשאוכל פרי מן העץ בשבת ובכך תולשו ממקום חיבורו"רש

כפי , פעולה זו או שאין זה אלא איסור מדרבנן כמו דש ומפרק כלאחר יד

א מסתפק בדבר וערוך "ובעוד שהמג. שמסביר מחצית השקל את צדדי הספק

בהסתמך על הבכור שור תמה עליו וטוען שמדובר ) ו"שלו סכ' סי(השלחן 

ברור ) שלו סעיף טז' סי(ע הרב "דברי בעל שו, באיסור תלישה מן התורה

ע הרב ומדמה את "ומוסיף שם בשו. שאין חיוב מן התורה כשתולש בפיו, מללו

כך גם . שדין אחד להם שאסורים רק מדרבנן, התלישה בפה לגונח היונק בפיו

 קדם להם לאמיתו של דבר. ל דיסקין בחלק ב מתשובותיו אות לו"סבור המהרי

שכתב כן להשוות את התולש בפיו לדין גונח ) קפח וקצט' סי(ת אור זרוע "בשו

כתב שחייב רק התולש ) כלל יב סעיף א(גם בחיי אדם . היונק בשבת לרפואתו

למעשה כותב הרב . ביד ובכלי ותולש בפה אסור מדרבנן ולא מן התורה

ואין ,  בפהשיש לחשוש לאיסור מן התורה בתלישה) כ' א סי"ח(פעלים 

ת בצל החכמה "ובשו. ס"להחשיב זאת לאיסור דרבנן לצורך חולה שאין ב

מרבה להוכיח שהעיקר כדעה שאין איסור זה מדרבנן וכשיש ) עד' חלק ה סי(

  11.צורך גדול אפשר להקל לתלוש לחולה בפה

  

  

                                                                                                                                  
ואי , דאי תליש ואכיל תלוש הוא. "דיון רחב קיים במשמעותן של מספר סוגיות כמו מנחות ע) 11

האם הכוונה שבטלה דעתו אצל כל אדם מתייחסת גם לאיסור של ". ין ואכיל בטלה דעתו אצל כל אדםגח
בצל החכמה המוזכרים בגוף ' ל דיסקין ובתשו"ראה ברב פעלים במהרי. תלישה או רק לאכילה האסורה

ת ועוד שם בסוגיה שב. א"י הי"ראה עוד בהשמטות בסוף חזון יחזקאל על התוספתא שבת פ. הדברים
  .י רק על זריקה או גם על תלישה"אם דברי רש: עג

שלכאורה מפורשים ותומכים בדעה , "התולש בפיו ובמרפקו פטור: "דברי התוספתא פרק י הלכה יא
מופיעה בכל ' בפיו'בלא להכנס לשאלת הגירסה אם אכן מילת . שאין איסור מן התורה בתלישה בפה

שיש להבחין בין , ו"א ה" אות ד והאור שמח שבת פכט"הסבירו האגלי טל מלאכת קוצר סקכ, הספרים
לבין תלישה שתכליתה לשנות מבקצירה הרגילה , תולש בפיו לצורך אכילה מיידית שחייב על תלישה זו

  .שיש בה תורת שינוי ואינה בכלל איסור תורה
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  ן"י הר"ן ע"דחיית דעת הרמב. ז

דוחה את ראית ) ה גרסינן"ף ד"מדפי הרי. דף סא. (ן שבת דף קמה"הר

ן בהלכה זו של גונח יונק שאין "ן בהסבירו שגם הוא מודה לדעת הרמב"הרמב

. י יניקה"צורך לומר לנכרי לעשות אלא ישראל עצמו רשאי לעשות בעצמו ע

י נכרי שכן רפואה זו ערכה ותועלתה רק "הסיבה לכך שאין אפשרות לעשות ע

 אחד שהיה גונח מעשה בחסיד.) "פ(כמבואר בבבא קמא , כשהחלב רותח

במקום , א"ז". מלבו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שינק חלב רותח

  . ן"ן לרמב"מודה הר, י נכרי"שאי אפשר לעשות לחולה שאין בו סכנה ע

ן בחולה שאין בו סכנה יכול ישראל "לרמב: למדנו מכאן הלכה נוספת

אסורה מדרבנן לעשות עבורו בשינוי גם כשיש אפשרות לעשות אותה פעולה 

רק כשאין אפשרות לעשות את האיסור מדרבנן , לעומת זאת, ן"לר. י נכרי"ע

ג "ב שם סקנ"א ומשנ"ע שם סקמ"א שו"הגר. (י נכרי יעשה הישראל בשינוי"ע

  12).ד"וסקנ

  דין מלאכה שאינה צריכה לגופה בחולה שאין בו סכנה. ח

א " סקמשכח' ע סי"א בביאוריו לשו"ן מביא הגר"ראיה לשיטת הרמב

שהרי ,  המכבה את הנר מפני חולה שישן פטור אבל אסור–. שבת דף ל' מהגמ

א שיש תיקון "ז, מן התורה איסור כבוי הוא דוקא שמכבה לעשות פחמים

, :)כט(שיסודה במשנה שם , הגמרא מעמידה הלכה זו. בעצם פעולת הכבוי

מדרבנן כ אסור "שמעון שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור ואעפ' אליבא דר

זו קושית הפני יהושע לשיטת . לעשותה לחולה שאין בו סכנה ללא שינוי

י "ס גם שבות ע"שמתיר לעשות לחולה שאין ב) קטע ב(ם שהוצגה לעיל "הרמב

ן שמצריך שינוי כדי להתיר לישראל לעבור על "ישראל וראיה לדעת הרמב

   .שבות לצורך חולה שאין בו סכנה

מתרץ את הקושיה לשיטת ) י"שבת פרק ב ה' הל(השער המלך 

 דעת 13".דבשבות כי האי החמירו טפי כיון דעיקר כבוי מדאורייתא", ם"הרמב

                                                                                                                                  
, י ישראל בחולי שאין בו סכנה"כל דבר שמותר לעשות ע: "א בשם החיי אדם"ב סקנ"במשנ) 12

אלא לדעות , ן"אינם אמורים לדעת הר, דברי החיי אדם הללו". י אינו יהודי מותר"אפילו יכול לעשות ע
  .ע שם"האחרות שבשו

, ג הוא מחטאת"שמעון במלאכה שצל' אפשר שכל הפטור לר: לדברי הפני יהושע שבת דף מו) 13
ת להנחה זאת כפי שהביא אין מקום כאן להרחיב בסתירות הקיימו. ש"אבל איסור מן התורה יש גם לר

הראש יוסף . ש יש איסור מדרבנן בלבד"ג לר"שמשמע שבמלאכה שצל. י עצמו משבת דף מב"הפנ
ואולם כבר הזכירו באחרונים את משמעות הפשוטה . שבת מב' י מהגמ"במקום דחה את ראיתו של הפנ

  .רעח'  סים"ראה בדעת תורה למהרש, ג איסורה מדרבנן"שמלאכה שאצל: של הסוגיה בשבת צד
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ג לבין מלאכה שאינה "זה שאין הכל בקיאים לחלוק בין מלאכה הצל

ג הוא בגלל שההבדל ביניהם אינו בה לידי ביטוי בשוני בפעולת המלאכה "צל

 .ת המלאכהבעושה מלאכה כלאחר יד קיים שוני בעשיי .או בכוונת עשייתה

אין דעתו לפעולה האסורה כמו בגורר אדם מיטה או , בדבר שאינו מתכוין

שהוא , ספסל שאין כוונתו אלא להעביר את הספסל ממקום למקום והחריץ

ג "במלאכה שאינה צל, לעומת זאת. נוצר מאליו, מהוה את המלאכה האסורה

, ניםרק המטרה והתכלית הם שו, הכוונה והמעשה זהים למלאכה האסורה

כעין הדברים הללו שיש חומרה  [14.כמו חופר גומה ואינו צריך אלא לעפרה

ראה בתוספות , ג מאיסור דרבנן של טלטול"באיסור דרבנן של מלאכה שאצל

ה "ד: ה ובתוספות שבת דף מו' ש פרק יט סי"בפסקי הרא, ה מפני"ד. שבת קלה

 .]דכל

עשותם פ שאיסורי דרבנן אפשר ל"שאע, התוצאה של ההבנה הזאת

ג "לא כן כשמדובר בשבות של מלאכה שאצל, בשינוי לחולה שאין בו סכנה

כך יש להבין את דברי המשנה . שאין לישראל לעשותה גם שנעשית בשינוי

אם כי במפורש , ס"רעח העוסק בכבוי הנר לחולה שאין ב' ברורה שבסוף סי

ה "כה דשב סעיף י בביאור הל' המענין הוא כי בסי. הדבר לא נזכר בדבריו

מדובר שם בחיתול (ג "הוא מתיר לעשות לתינוק מלאכה שאינה צל, דלא

תינוק כשיש חשש כי באותה פעולה יבוא לכלל מלאכת כבוס לדעה הסוברת 

, ללא צורך בשינוי) שיש איסור כובס בשריית בגד גם כשהוא אינו מלוכלך

 דומה שאין הדברים חד. ס"היות ומדובר בתינוק שדינו כחולה שאין ב

                                                                                                                                  
מונעת את האפשרות , ג"ן בנוגע לחומרה באיסור שבות של מלאכה שאינה צל"עמדה זו של הר) 14

כי האיסור לכבות את הנר . ן"א לשיטת הרמב"כפי שמביא הגר. שבת ל' להביא ראיה לשיטתו מהגמ
 חומרת ס אינו נובע בהכרח מהאיסור לישראל לעבור על שבות לצורך חולה אלא מפני"לחולה שאין ב

  .ג"השבות של מלאכה שאינה צל
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ן שאנו פוסקים כמותו אין "בישוב נקודה זו אפשר לומר לשיטת הרמב

. ג יותר מאיסורי שבות אחרים"לראות חומרה יתרה במלאכה שאינה צל

ם כתוצאה מן הקושי שהעלה הפני "השער המלך הגיע להסבר זה בדעת הרמב

ן אין קושיה ואין הבדל בין איסורי שבות "לרמב. יהושע מדברי הסוגיה שבת ל

  . לגבי השינוי הנדרש כשבא ישראל לעשות לצורך חולה

אגלי טל ותהלה לדוד שגם , ע הרב"שלדעת שו, עוד נראה להוסיף

באיסור דאורייתא אפשר לישראל לעשות בשינוי לצורך חולה שאין בו סכנה 

לאכה שאינה צריכה סביר להניח שכן הדין גם במ, )מובא לעיל קטעים ד ה(

   .חמורה מאיסור תורה, ג האסורה מדרבנן"לא תהא מלאכה שאינה צל. לגופה

  העולה מן המקובץ. ט

אך אינו , חולה שאין בו סכנה הוא אדם שאין החולי מסכן את חייו) א

  ; )קטע א(המשבשים את שיגרת חייו , מתנהל כהרגלו מחמת כאב או חולשה

  ; )קטע א(איסורי שבות זה לזה ככלל קיים קושי רב בדימוי ) ב

, שיטות במותר ובאסור לעשות בשבת לחולה שאין בו סכנה' ד) ג

ן הסובר כי בשינוי מותר "והלכה כדעת הרמב, ושיש או אין בו סכנת אבר

קטעים ב (גם אם אין בו סכנת אבר , י ישראל בחולה שאינו מסוכן"לעשות גם ע

  ; )ג

ם כשמדובר באיסור מלאכה מן מועיל ג אם השינוי הדעות חלוקות) ד

תרי (או רק באיסור שבות , תהלה לדוד ואגלי טל, ע הרב" דעת שו–התורה 

  ; )קטע ד(א ומהפני יהושע "כדעת המשנה ברורה והמתבאר מהריטב) דרבנן

                                                                                                                                  
' ראה בשמירת שבת כהלכתה פרק לג הערה יז ובחוברת המעין תמוז תשמח מאמרו של פרופ) 15

ג "ב מלאכה שאינה צל"שב מתיר המשנ' כי בסי, ל"ז אויערבך זצ"בשם הגרש, 77' אברהם עמ. אברהם ס
אלא כבוס המטפחות הוא רק , ג"שאצלכי מדובר שאין כוונת העושה לעצם המלאכה , ס"בחולה שאין ב

  .י פסיק רישא"ע

א אם לדעת בעל "רעח סק' באותה תשובה בגור אריה יהודה מביא את ספקו של המגן אברהם סי) 16
ולכן לדעתו יש להחמיר ולא לעשות לצורך חולה , ג חייב או פטור"מלאכה שאינה צל, ע להלכה"השו

, שמעון' ג פטור כר"ל שההלכה היא שמלאכה שאינה צל"ואולם לדידן קימ. ס אפילו בשינוי"שאין ב
 .ד"ג וסקפ"ב סקפ"שלד סעיף כז ומשנ' ובסי, ד"ב סקל"שטז סעיף ח ומשנ' ח בסי"או
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להבדיל ולהזכיר כי מדובר בעשייה בשבת , השינוי נועד להיכר) ה

לות של עובדין דחול בשבת או כדי למנוע זי. שרק צורך של חולה מתיר אותה

   ;)קטע ה(

.  גם באיסור תורה יועיל השינוי–ט "ד ואג"תהל, ע הרב"לדעת שו) ו

  ; )קטע ה(השינוי מחד מפקיע איסור תורה ומאידך משמש היכר 

 מסוגית גונח יונק – כי שינוי מועיל גם באיסור דאורייתא –הראיה ) ז

קטע (ור חליבה מן התורה לא בהכרח תלויה במחלוקת אם איס, .)כתובות ס(

  ; )ו

משום שהתוצאה , הקולה במפרק כלאחר יד בסוגית גונח יונק) ח

  ; )קטע ו( אין חלב שמופק מן הבהמה –בנפעל אינה מושגת 

י "ן גם כשיש אפשרות לעשות לצורך חולה שיש בו סכנה ע"לרמב) ט

  ; )קטע ז(מותר לישראל לעשותו לכתחלה בשינוי , נכרי

, י לחולה שאין בו סכנה מלאכה שאינה צריכה לגופהלעשות בשינו) י

אגלי , ע הרב"ביחוד לדעת שו .ם"ן והרמב"ן עם הר"תלוי במחלוקתם של הרמב

שגם באיסור תורה מותר לישראל לעשות בשינוי לחולה , טל ותהלה לדוד

סביר להניח שלדעתם ודאי שהדין כן במלאכה ) לעיל אות ו(שאין בו סכנה 

  ).קטע ח(ה שאינה צריכה לגופ



   רונס.יצחק א
  ירושלים, בית מורשה

 

                                                                                                        

  )א( תכנון משפחה ודחייתה של מצוות פרו ורבו

  פתיחה

את קיום מצות בני זוג הנישאים מעוניינים לדחות , פעמים רבות

לסיום לימודיהם  עדיש הרוצים לחכות  : למועד מאוחר יותרפריה ורביה

 או עד לסיום השירות הצבאי במקרה של תלמיד בישיבת ,באוניברסיטה

לחכות עד  או ,כלכליתתחילה מבחינה  לבסס את עצמםיש הרוצים  .הסדר

ומסוגלים לגדל ,  מוכנים נפשית להתמודד עם קשיי ההורותכי הםשיחושו 

בו בני הזוג אינם רוצים , ייתכן גם מצב, כמו כן. ולחנך את ילדיהם כראוי

משוכנעים לחלוטין כי הקשר ביניהם אכן כל עוד הם אינם , להוליד ילדים

  . יתמיד לאורך שנים

בחון את ההתיחסות ההלכתית לסוגיה זו ולראות האם יש נרצה ל

נדגיש . בטעמים הללו הצדקה לדחיה לכתחילה של קיום מצות פרו ורבו

נו להתיחס לסוג אמצעי המניעה בו מותר יאין בכוונתעם תחילת דברינו כי 

ענין זה עיין בהרחבה באנציקלופדיה הלכתית ב (להשתמש במקרים אלו

דברינו מתייחסים אך ורק לשאלת ההיתר , )'יוןמניעת הר'רפואית ערך 

נעיר כי יש להתייחס אל הדברים , כמו כן .לדחות את קיומה של המצוה

   . לא כאל הלכה ולא כהלכה למעשה–הבאים כאל הצעה 

נקודה . אציג תחילה את עיקרי הטענות שנרצה לבסס בהמשך

 לבסס  כי רצונם של בני זוג המתחתניםהקביעהעיקרית בדברינו היא 

. הוא רצון כשר וראוי לפני הרחבת המשפחה עצמם מבחינה כלכלית

 עלולים בני הזוגוכי אחרת , התחושה כי כך הוא הסדר הנכון והאחראי

איננה , למצוא עצמם במצב בו לא יוכלו לספק את צרכי ילדיהם כראוי

 להיעשות חייבים כי הדברים המחשבה הפשוטה, האדרב. תחושה פסולה

התורה אינה פוסלת .  היא היא הדרכתה של התורה בנידוןבסדר הגיוני

ובפירוש הדריכו חכמים כי על האדם לבנות , העלאת שיקולים מעין אלו

  .וכפי שנראה בהמשך, את ביתו דוקא בהתאם לסדר הזה

כי אמצעי המניעה הקיימים כיום מאפשרים לנהוג , נרצה לטעון

להתחתן בגיל צעיר יתן נמחד גיסא  1. שקבעו חכמיםהמקוריעל פי הסדר 

 
השינוי הגדול נובע מכך שהדיון ההלכתי העיקרי שעוררה שאלת מניעת ההריון לאורך ) 1

נושא שלמרבית הדעות אינו עולה כלל ביחס ,  עוסק בסוגיית הוצאת שכבת זרע לבטלהוהדורות כול
ר אברהם שטיינברג בסיכום מאמרו על הגישה "כך כותב הרב ד. בגלולות למניעת הריוןלשימוש 
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במקרה ודאגתם של בני . בפתח הדברים הזכרנו גם מניעים נוספים

וכי הורות  ד עם קשיי ההורותהזוג היא שמא אינם מוכנים עדיין להתמוד

שכלל אינם , מוקדמת מדי עלולה לפגוע בקשר שבין בני הזוג או לחילופין

נרצה לטעון כי דחיית ההריון  ,בטוחים בטיב קשר הנישואין שביניהם

. אופיה המיוחד של מצוות פרו ורבוהגדרתה ובמקרים אלו מחוייבת מעצם 

גרת חיי הנישואין מתחייב במסבמצות פריה ורביה רק ב וישהאדם מחמכך 

בהכרח כי הדאגה לשלום הבית בין בני הזוג מהווה תנאי מקדים לקיום 

 ים זוג מחליטבמקרה שבני:  ונשאלנקצין את הדבר(. מצוות פרו ורבו

האם הוא יחוייב עד , והבעל טרם קיים את מצוות פרו ורבו, להתגרש

  )?למועד הגירושין בפועל להמשיך להשתדל לקיים את חובתו

טענת בני הזוג כי ברצונם לדחות את ההריון לבסוף נבחן את 

בהקשר לכך  .למועד בו יוכלו לגדל ולחנך את ילדיהם בצורה טובה יותר

 האם חובת האדם לגדל ולחנך את ילדיו היא ממהותה של נסה לבחוןנ

 חובת גידול הילד וחינוכו הם ממהותה של נחליט כיאם . מצות פרו ורבו

הרי שיש מקום לומר כי דחיית המצוה עד לזמן בו יוכלו , יהמצות פריה ורב

לגדל את ילדיהם באופן טוב יותר תיחשב כדחייתה של מצוה הנעשית על 

   2.מנת לקיימה לאחר זמן בהידור רב יותר

                                                                                                         

בני הזוג גמרו   בו,הורה כי במצב נתון )לב-ז ד"אהע(ל " זצ פינשטייןמ"גרהיש להעיר כי ) 2
להורות בכל זאת עדיף ,  אינה כהוגןהרי שאף אם החלטתם, בדעתם לדחות את קיום מצות פרו ורבו

 מבוססים ודברי. להם להתחתן מיד מאשר שידחו את מועד חתונתם וימשיכו לחיות עד אז כרווקים
, בעיני חכמים. על כך כי התורה אינה רואה בהבאת ילדים את ההצדקה היחידה לחיי נישואין
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  '. . . מי האיש אשר ארש אשה'. א

הדרכה כללית בענין הפעולות המהוות  ל דרשו מפסוקי התורה"חז

הדרכה זו מופיעה בגמרא במסכת . כת לחיי הנישואיןהקדמה והכנה נצר

  . ל"סוטה וחוזרת במקומות רבים במדרשי חז

, מלמדת אגב העיסוק בדיני מלחמת הרשות, ).מד(הגמרא בסוטה 

בבחינת דרך ארץ הקודמת שהיא הדרכה , ובדיני החוזרים מהמערכה

דרך לימדה תורה  –' אשר ארש, אשר נטע, אשר בנה'נו רבנן ת" : לתורה

ואף שלמה אמר . ואחר כך ישא אשה,  אדם בית ויטע כרםהשיבנ, ארץ

הכן . 'הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך'בחכמתו 

זו  –אחר ובנית ביתך . זה כרם –ועתדה בשדה לך .  זה בית– בחוץ מלאכתך

  3."אשה

מדובר כאן בהוראה הנובעת מהתפישה כי אין להתחיל בדבר עד 

דרך 'לאור הגדרת הגמרא כי זהו ענין של  4. לכך את הקרקעשמכינים

בניסוח . ם את מקומם של הדברים בהלכות דעות"קבע הרמב 5,'ארץ
                                                                                                         

למדה תורה " :לאחר בניית הבית באופן ברור מופיעהנטיעת הכרם , ) יג-ז(בתוספתא סוטה ) 3
חזר נתמנתה יקח לו אשה , חזר נתמנתה לו יקח לו שדה, דרך ארץ נתמנה לאדם פרנס יקח בית

בביאוריהם  . . ."' מי האיש אשר בנה ומי האיש אשר נטע ומי האיש אשר ארש'שנאמר 
כי גם לאחר שהרוויח האדם ר לומהסבירו החסדי דוד והחזון יחזקאל כי כוונת התוספתא , לתוספתא

פרנסה את העדיין יש לו לדאוג לעתידו הכלכלי וליטע כרם בכדי להבטיח , מספיק בכדי לבנות בית
בדברים האלו מודגש ביתר שאת הצורך . 'יקח לו אשה' - ה זו מולאהרק לאחר שדאגו, לעתיד

  . להלןם"וכפי שהדבר בא לידי ביטוי בדברי הרמב, להתבסס כלכלית לפני החתונה

הקדמת הכרם והבית לנשיאת האשה זהו תהליך טבעי של , לדעת הגמרא בסוטה שציטטנו) 4
א ציין כי זהו הקשר לדרשות " המהרש.ולאחר מכן היכולת לעסוק בעיקר, דאגה להכנות המקדימות

 בדרשות אלו מדובר בהכנות הלימודיות .האחרות המובאות שם בהמשך דברי הגמרא בסוטה
דבר  ":שכך נאמר שם מיד בהמשך, שיוכל האדם לעסוק בעיקר לימודו שזה התלמודהנצרכות לפני 

 זה - 'אחר ובנית ביתך, ' זה משנה- 'ועתדה בשדה לך, ' זה מקרא- 'הכן בחוץ מלאכתך'אחר 
  ".גמרא

על כן הדברים לא , נראה כי היות ומדובר בהוראת מידת דרך ארץ ולא כהלכה מחייבת) 5
  .ריה ורביה בשולחן ערוךהובאו במסגרת הלכות פ
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  ).יא, 

                                                                                                        

ם מתייחס בסלחנות מרובה לאלו המהפכים את "בעוד הרמב

יות והיפוך ה, הרי שלפי הנאמר בזוהר', הטיפשים'ומסתפק בכינוי , הסדר

מטורף ) 'בן עשרים לרדוף'(הסדר גורם לכך שהאדם ימצא עצמו במרדף 

, יהם עול תורהדומים למי שפרקו מעלעל כן העושים זאת , אחר הפרנסה

שלשה דברים צריך : 'חכמה יבנה ביתב'נן פתח חיו' ר ":ולעובדי עבודה זרה

וליטע כרם , לבנות בית מושבו, ואלו הן, אדם לעשות בדרכי העולם

ולא . לפרנסם בהם, ולהוליד בנים, כ לקחת לו אשה"ואח, להתפרנס בו

כ "ואח, ואחר כך נוטעים כרם, הלוקחים אשה בתחלה, כדרך השוטים

ואין לו בתחלה במה , ח לו אשהקכל הלו, ר סימון"כי הא דא:בונים בית

 
ם שינה מסדר הפסוקים ומהסדר הנמצא בגמרא והקדים "נושאי הכלים עמדו על כך שהרמב) 6

לבניית קודם פרנסה התכווין להקדים את הדאגה לם "הרמבכי יש שתירצו . נטיעת כרם לבניית בית
היות , ללומי שנטע כרם ולא חיפסוק בוסבר שכך עולה מהפסוקים עצמם שהרי מדובר ב, ביתה

נטיעתו של הכרם קדמה לבניית כי ם "בין הרמבה, נעשה ארבע שנים לאחר הנטיעהוחילול הכרם 
וכיוונו לתירוצו של הדברי ריבות , ת יהודה יעלה"שרידי אש ובשוב תירצו בין השאר בדרך זה. הבית

   .ם שם"המשנה למלך על הרמבציין שלדבריו 

מסביר כי כוונתו של דוד ה,  מצויה בספר המקנהם"תפישה הפוכה לחלוטין לזו של הרמב) 7
מוסר השכל לפני אדם אשר בתחילת בחרותם כשמגיעים לכלל "המלך בדבריו בתהלים היתה ללמד 

דעת מסיתם היצר הרע בטענות שאם לא יעסוק במשא ומתן וירווח ממון לא יהיה לו מקום פרנסה 
י זה הם מאחרים לישא אשה מחמת חסרון כי על יד, נהפוך הוא, ובאמת. לישא אשה ולהוליד בנים

 זו זווגים מן –' לא יבנה בית' אם ה') דוד המלך(ועל זה הוכיח . בטחונו שלא ימצא להם די מחסורם
רא קומצינו באדם שנ.  . .' שוא שקד שומר'ה לא ישמרהו "וכן אם הקב', שוא עמלו בוניו בו'השמים 

וכל 'ומסיים .  . . יצר הרע המתגבר עליו בכל יוםוהשמירה הוא לנצח את האויב שהוא ה.  . . עיר
שאלה הגדולה של  ברורה כאן המחלוקת שביניהם ב".על ידי התורה, בידו'  ה–' אשר יעשה יצליח

ואין . קיא בענין קניית פוליסת ביטוח- ח ב"מ או"ועיין באגרו. לעומת חובת ההשתדלות' ביטחון בה
  .כאן מקום להאריך
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כי למעשה סדר זה חוזר ומופיע בדברי , לכשנדקדק בדבר נמצא

, איזו היא מצות אב על הבן למולו ":וכך נאמר שם, קידושיןהתוספתא ב

יהודה ' ר.  . . 9 ולהשיאו אשה8,וללמדו אומנות, וללמדו תורה, ולפדותו

תוספתא קידושין ( 10"אומר כל שאין מלמדו אומנות כאילו מלמדו לסטות

  .)ח-א

                                                                                                        

ומלמדת ,  מבארת את דברי התוספתא הללו):ל(קידושין בהגמרא 

בו של האב ללמד את בנו אומנות מבוסס על כך שללא כי המקור לחיו

אמר ? , מנלן –למדו אומנות ל ":היכולת להתפרנס אין חייו של האדם חיים

ם אשה ממש היא  א–' אה חיים עם אשה אשר אהבתר'חזקיה דאמר קרא 

אם תורה היא כשם , כשם שחייב להשיאו אשה כך חייב ללמדו אומנות

   11."למדו אומנותשחייב ללמדו תורה כך חייב ל

  

  

 
ט כי מדובר כאן בהכשרה מקצועית של ממש ולא במשא - קידושין אועיין בחזון יחזקאל) 8

 . ומתן בעלמא
בזמן שעוד מסוגל להשפיע , נישואי האדם מוטלים למעשה על אביומדברת על כך שהגמרא ) 9
היות ובשלב זה של החיים האדם עדיין בגיל . לפני שהבן הגיע לכדי עמידה עצמאיתכלומר , על בנו
אן כי לדעת הגמרא אין פסול בכך שהאדם יגבש את השקפת עולמו יחד עם בן ניתן להסיק מכ, חינוך
  . ואין צורך להתחתן רק לאחר שעמד על דעתו ובנה השקפת עולם מגובשת, זוגו

להשיאו 'ומקדימה ,  מצטטת את לשון הברייתא בשינוי הסדר.)ל(הגמרא בקידושין אמנם ) 10
כי אין , ח-י דוד בביאורו לתוספתא קידושין א החסדאולם כבר הסביר', ללמדו אומנות' ל'אשה

למדו את בקידושין משום שבגמרא שינוי הסדר נעשה  . מחלוקת בדבר הסדר הראויהדבר מורה על
ראה חיים עם '(כתבה סדר זה על כן הגמרא ו,  להשיאו אשהו אומנות מחיוב בנוללמדהאב חיוב 

   ). אומנות כשם שחייב להשיאו אשה כך חייב ללמדו-'אשה אשר אהבת

, הגמרא רואה את החובה ללמד בנו אומנות כתנאי בסיסי שיאפשר לאדם לחיות עם אשתו) 11
יש . לצרף תורה עם דרך ארץהחיוני  הצורך שם שפשוט בעיניהבדיוק כ, ועל כן כדבר המובן מאליו

   . כיצד צריכה להיראות מציאות של חיים על פי תורהביותרברורה ' דעת תורה'כאן 
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   גיל הנישואין המירבי–! ?ולא יעבור. ב

האם הדאגה לבית ולפרנסה מחייב , השאלה שנשאלת היא

או שמא בגיל מסוים , ומהווה תנאי מקדים לנישואין בכל מצב ובכל גיל

  ?להכנות הללו הצליח לדאוג נחייב את האדם לישא אשה אף שטרם

דרך ארץ שקדמה  'נראה כי זהו בבחינת, מהמקורות שראינו

שאין לו לאדם להתחתן עד שיהיה מוכן לכך והגיל כלל אינו ', לתורה

 :נראה אחרת, )ב-טו(ם בהלכות אישות "מדבריו של הרמב, אולם .משנה

ואימתי האיש נתחייב , אבל לא האשה, האיש מצווה על פריה ורביה"

רי וכיון שעברו עשרים שנה ולא נשא אשה ה. מבן שבע עשרה, במצוה זו

   ".זה עובר ומבטל מצות עשה

ם בהלכות אישות הוא ברייתא המובאת "המקור לדבריו של הרמב

עד עשרים שנה יושב : ישמעאל' תנא דבי ר ":):כט(בגמרא בקידושין 

אומר , כיון שהגיע לעשרים ולא נשא, ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה"הקב

  ."'תיפח עצמותיו'

הצדקה לעבור את גיל במבט ראשון נראה מכאן כי לעולם אין 

אלא שהבנה זו אינה מתיישבת עם דברי , העשרים ללא שישא אשה

הגמרא בסוטה למדה את הדין מפסוקי , כפי שהזכרנו. הגמרא בסוטה

שבין היוצאים  והרי הצעירים ,התורה העוסקים ביוצאים למלחמה

, מכאן משמע. אליהם מכוונת קריאתו של הכהן הם בני עשרים למלחמה

', ואחר כך ישא אשה.  . .  לעולם יבנה אדם בית: תורה דרך ארץלמדה'כי 

יתירה . עד שהגיע לגיל עשרים הדברים אמורים אף במי שלא נשא אשה

ניתן ללמוד מהגמרא בסוטה כי בגיל עשרים מתחילה החובה , מכך

עם סיום , וזמן החתונה עצמה היא רק לאחר מכן, להתכונן לחתונה

   12.והשלמת ההכנות

נראה להסביר כי , ם הביא את שתי המקורות הללו"רמבהיות וה

ם נראה לומר כי " בהסבר דעת הרמב.לדעתו המקורות אינם סותרים כלל

                                                                                                         
כיון שתלוי  "):סז' עמ א-הלכות אישות טו(יד דוד פסקי הלכות של ה ובים לכך דבריוקר) 12

ודרך האיש לכבוש משנת עשרים ומעלה כלשון , כאמרם האיש דרכו לכבוש, חיוב זה בכיבוש
וכן שענינו ענין כיבוש וישוב הארץ הנה . הכתוב על הנמנים משנת עשרים ומעלה כל יוצא צבא

 שיהיה לו בית לדור בו ושדה וכרם להתפרנס מהם וכאמרם – להתיישב בארץ החיוב הזה מוטל עליו
רק חכמים הקדימו , ולכן עיקר החיוב הוא מבן עשרים שנה ומעלה.  . . לעולם יבנה אדם בית תחלה

זמן לזה שני שנים שכשיגיע זמן שהוא איש שיכול לכבוש יהיה כבר כל עניניו מסודרים בזה כן 
  ".נראה לי
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 עצמו עוסק בהכנתו, הרי שאדם המגיע לגיל זה, לפי ההסבר הזה

אינו בכלל דבריו , בניית בית ונטיעת כרםעל ידי לכך שיוכל לישא אשה 

  . ישמעאל' של ר

ניתן לראות , )כא-ה(מדבריו של רבינו בחיי בפירושו לפרקי אבות 

רא בסוטה לברייתא כי אכן כך הוא הבין את היחס שבין דברי הגמ

' לרדוף 'יש שפירשו.  . .בן עשרים לרדוף .  . . בן חמש למקרא ":שבקידושין

ל "שכן אמרו ז, ריך הוא לרדוף אחר מזונותיו ולהכין לו בית ולישא אשה צ–

כיון שהגיע , ה מצפה לו לאדם אימתי ישא אשה"כל עשרים שנה הקב'

  ."'פח עצמותיות'לעשרים ולא נשא אשה אומר 

ועל כן האדם , בגיל עשרים מתחיל החיוב לישא אשה, ומרכל

, אחרת, כלומר לדאוג להכנת התשתית הנצרכת, מחוייב להתחיל בתהליך

   .'תפח עצמותיו'הוא נכנס לגדר 

הוסיף לבאר כי לדעת ) רסד-שבט הלוי ח(א " שליט ווזנרש"גרה

ם החובה למלאות אחר סדר התורה מחייבת גם מי שכבר הגיע "הרמב

לכוף את האדם לישא אשה הדבר ייעשה על פי  ואף אם נצטרך, קולפר

נדרוש ממנו שיתחיל מההכנות בכדי שיוכל להתקדם , כלומר, הסדר הזה

ם איירי דוקא קודם "ס ורמב"לא משמע דהשו": לקראת החתונה עצמה

שהגיע לפרק נשואין אבל אחר שהגיע לפרק נשואין יעשה דוקא היפך סדר 

ג דמעיקר הדין "א ס"ע ס"ל באה"דהא דקיי ל"ם צ"הרמבולדעת .  . . התורה

ל לישא כדרך התורה דהיינו שיכין לו מיד "כופין לישא אחרי עשרים דר

  ". מלאכה מפרנסת ובית כדי שימהר לישא

על כך מעיר הרב ווזנר ,  לשנות זאתניתןא לעל אף שלדעתו , כך

אין " כיו, כי הנוהג המקובל בחברה החרדית רחוק מלמלא אחר סדר זה

בפועל אין ,  הרב ווזנרלמרות שלדעת ".בידינו גם בזה להעמיד דת על תלו

                                                                                                         
מי  . .  ".:כי הדברים מכוונים אל מי שאינו רוצה לישא אשהסביר ה, של בפרישהכך למ) 13

וירא שלא , כמו שכתוב בכמה מקומות, וירא שיצא ממנו הזרע שהוא כח האדם, שאינו רוצה לישא
זאת הפעם 'משום דכתיב אצל אשה , ועוד יש לומר.  לכן תפחנה עצמותיו- יהיה לו כח בעצמותיו

, ה תפחנה עצמותיו"על כן אומר הקב,  אינו רוצה אותה ולהחזיק בעצם שלווהוא -' עצם מעצמי
  " .מדה כנגד מדה
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 ראינו כי חכמים למדו מהתורה, אם נסכם את הדברים עד עכשיו

 וכי, ך ליצור תשתית ובסיס כלכלי כתנאי קודם לנישואיןקיים צור כי

ועבר את גיל , ההדרכה הזו עומדת בעינה גם לאחר שהאדם הגיע לפרקו

  .העשרים

  דחיית חתונה לעומת דחיית המצוה. ג

ואילו ,  הנישואין עצמםם שלאמנם עד עכשיו דיברנו על דחיית

המצוה לאחר שאלתנו המקורית מתייחסת לזוג נשוי המבקש לדחות את 

מסברא כי אותה מדת דרך נראה  .שאין לחלק בין הדברים ,אלא. נישואיהם

עומדת ,  עד להכנת תשתית כלכלית ראויהארץ שמכחה נדחית החתונה

   .נשואיו ביחס להכנות הנצרכות קודם ל,בעינה אף לאחר החתונה

, ואם כן, צורכי הבית גדלים והולכים ככל שהמשפחה מתרחבת

 –נמשך , יים לפני הנישואין עצמם לדאוג לבית ולכרםאותו הצורך הק

, ך כ.בנוגע לסיפוק צרכי בני הבית,  לאחר הנישואין–ואולי ביתר שאת 

אינו ', ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה'כי הביטוי , סבור השולחן ערוך הרב

שכן טירדת , מתייחס לשנתיים או שלש שנים הראשונות של חיי הנישואין

טירדה הפני כן ול, לדים ליכל חוזקה רק עם הצורך לדאוגהפרנסה נוחתת ב

ן ב'כמים  חמרואסביר מדוע הוא מ, לאור הנחה זאת. ינה כה רציניתא

אם לא היה .  .  ".:עשרים ם מותר להתעכב עד גילא' מונה עשרה לחופהש

רו  פ– נושא כשעברו עליו עשרים שנה היה עובר על מצות עשה של תורה

י גם אחר הנישואין יכול כ, יא מבן שמונה עשרהותחלת זמנה ה, ורבו

   14".בטרם יוליד בנים הרבה, שנים בלי טרדה גדולה כל כך' או ג' ללמוד ב

במקומו הדין  נשאר הרי שאף לאחר החתונה, לפי דברים אלו

 לרכוש –שלעולם ידאג אדם ליטע כרם : ם"המקורי כפי שהגדירו הרמב

                                                                                                         
 וביארו - ' בן עשרים לרדוף'בהערות שם ציינו כמקור לתפיסה זו בדברי המשנה באבות כי ו) 14

 .כי הרדיפה החזקה מתחילה רק בגיל עשרים לאחר שנשא אשה בגיל שמונה עשרה והתחילו להוליד
עיקר , את זאת כי לדעת הרב, הדגיש הרב אשכנזי, בביאורו להלכות תלמוד תורה שם ,מו כןכ
  .45שם הערה , הם הילדים ולא הדאגה לפרנסת אשתו עצמה' ריחיים'ה
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כראיה לכך שאין להבדיל לענייננו בין דחיית הנישואין עצמם 

נציין לכך שלא מצאנו , לבין דחיית פריה ורביה במסגרת חיי הנישואין

כשם .  לשם לימוד התורהית הנישואיןהבדל וחילוק כזה ביחס לדחי

 שלא ייטרד בפרנסה ויתבטל שמותר לדחות את מועד החתונה על מנת

כך גם לאחר שנשא האדם אשה רשאי לצאת , משום כך מלימוד התורה

  16.מביתו ללמוד אף שבכך נמצא שהוא מבטל ודוחה את המצוה

כי אין חלוקה קטגורית בין דחיית מצות פריה ורביה , ראינו אם כן

לבין דחיית המצוה לאחר שנשא האדם , בעקיפין על ידי דחיית החתונה

ויש מקום לומר כי דבר זה נכון אף ביחס לדחיית המצוה מפני , שהא

את התשתית הכלכלית הנצרכת לגידול , הדאגה להקדים לקיום המצוה

מי שמבקש לבסס עצמו קודם ורק לאחר  אין לטעון כנגד, אם כן. הילדים

 .כי הוא מושפע מהלך רוח מערבי פסול, או להוליד ילדים, מכן ישא אשה

   17.חשבת הדרך ארץ הבסיסית שלימדה התורה עצמהזהו מ, האדרב

  'העוסק במצוה פטור מן המצוה'יון מצד ד. ג

לפיו האדם רשאי לדחות , מכיוון אחר ניתן להגיע למסקנה דומה

וזאת על פי הכלל , את מצות פריה ורביה עד לסיום ההכשרה המקצועית

  .'עוסק במצוה פטור מהמצוה'ההלכתי כי ה
                                                                                                         

ם המחייבים את האדם שלא קיים עדיין את מצות "אין להקשות על כך מדבריו של הרמב) 15
שהרשת את בעלה אחר הנישואין שימנע עונתה האשה  ":פרו ורבו לבוא על אשתו בכל עונה ועונה

חייב , אבל לא קיים,  במה דברים אמורים בשהיו לו בנים שכבר קיים מצות פריה ורביה,הרי זה מותר
הלכות  ("לבעול בכל עונה עד שיהיו לו בנים מפני שהיא מצות עשה של תורה שנאמר פרו ורבו

החובה המעשית המוטלת על האדם לשם קיום שכן כוונת הלכה זו היא להגדיר את , )א-טו, אישות
המצדיקות את  אין הלכה זו נוגעת כלל בשאלת הסיבות.  לבוא על אשתו בכל עונה- מצות פרו ורבו

, לאחר הגדרת החובה בהלכה א, שכן ,ם" מסידורן של ההלכות ברמבניתן לראותכך  .המצוה דחיית
אימתי האיש : "הדוחות את המצוהם בהלכה ב לעסוק בזמנו של החיוב ובסיבות "עובר הרמב

והיה מתירא מלישא אשה , וטרוד בה, ואם היה עוסק בתורה.  . . מבן שבע עשרה? נתחייב במצוה זו
  ."הרי זה מותר להתאחר, כדי שלא יטרח במזונות ויבטל מן התורה

 כי כל סיפורי הגמרא ,כן באגרות משהו, ם"בני אהובה על הלכות אישות לרמבבכך ציינו ) 16
ביבמות על תלמידי החכמים שעזבו בתיהם ללמוד תורה היו לאחר שנשאו נשים טרם קיום מצות 

בן עזאי עצמו כן נשא אשה ולאחר מכן עזבה לשם לימוד ש  היא דעת התוספות,כמו כן. פריה ורביה
  .תורה

בענין הגמרא של  הולומר לו כביטוי, הנשען על תחושותיו הטבעיותראוי לעודד אדם זה ו )17
וממי אתה .  . . ":ציטטנו לעילממנו וכלשון הזוהר ש', מדעת קונך יש בך'כי :) כתובות סב(ומה ד

  ".קודם שיבא אדם לעולם, וזימן כל הפרנסה והמזונות, קודם בנה בית וכוננו. ה"מהקב - למד
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 ללמוד תורה ולדחות משום כך את מועד ם ביאר כי מותר"הרמב

 :וכי היתר זה נובע מהכלל שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, הנישואין

 מתירא מלישא אשה כדי שלא הוהי, וטרוד בה, אם היה עוסק בתורהו"

שהעוסק במצוה , הרי זה מותר להתאחר, יטרח במזונות ויבטל מן התורה

  ). ב- טו, לכות אישותה( "וכל שכן בתלמוד תורה, פטור מן המצוה

ם נראה " מלשון הרמב,)רכא-חלק ו (כפי שהעיר בעל השבט הלוי

, כי ההיתר לדחות את מועד החתונה אינו מצומצם ללימוד התורה דוקא

ואם ', . . . עוסק במצוה' של היכלליסוד ה בדחיהמק את הים נ"שכן הרמב

 מקום הרי שיש. לעוסק בכל מצוה אחרתאף כן הדבר נכון באותה מידה 

על כן , כעוסק במצוה נידון' אומנות'לטעון כי מכיון שהעוסק ברכישת 

לטרוח במזונות ויבטל 'רשאי לעכב את החתונה אם כתוצאה ממנה יצטרך 

  .  המקצועיים–' מלימודיו

מפורש כי חל על האב חיוב ללמד את , בגמרא בקידושין שהזכרנו

מצוות 'לים בהגדרה של וכי חיוב זה הוא אחד מהחיובים הנכל, בנו אומנות

, שלימוד האומנות נחשב לדבר מצוה, על סמך יסוד זה. 'הבן שעל האב

פצי שמים מותר ח ":כי ניתן לקדם זאת אף בשבת, פוסק השולחן ערוך

ולפקח על עסקי רבים , ולפסוק צדקה, כגון חשבונות של מצוה, לדבר בהם

  )ו-מן שויס(." ולשדך התינוק וללמדו ספר או אומנות

 דהוא נמי עוסק במצוה דאם אין –אומנות "באר המשנה ברורה ומ

הגמרא אף משווה באופן מוחלט בין החיוב ללמדו  18".לו אומנות עוסק בגזל

כשם שחייב ללמדו תורה כך  "–לחיוב ללמדו תורה ולהשיאו אשה , אומנות

  19".חייב ללמדו אומנות

                                                                                                         
האב שהרג את בנו גולה על  . . : ".)ה-ה(ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש "מברוזה לשון ה) 18

או שהיה מלמדו אומנות אחרת שאינו צריך , כשהרגו שלא בשעת לימוד  במה דברים אמורים,ידו
 הגמרא :)ח(ובגמרא במכות ". אבל אם ייסר בנו ללמדו תורה או חכמה או אומנות ומת פטור, לה

, הגמרא מציעה לחלק בין המכה בנו ללמדו תורה, מנסה לברר מתי יחוייב האב המכה את בנו לגלות
ומיד דוחה הגמרא באומרה שאף המכה ', שוליא דנגרי'ה במסגרת הכשרה מקצועית לבין הכא

  . 'חיותא היא דלמדיה! ?שוליא דנגרי'במסגרת זו אין לחייבו גלות באומרה 

תפקיד חיוני של מתן בסיס כלכלי שבלעדו לא בעיני הגמרא האומנות ממלאת ראינו כי ) 19
אם אשה ממש היא כשם שחייב להשיאו אשה כך  -' ראה חיים עם אשה אשר אהבת ":ניתן לחיות

 , אם כן."אם תורה היא כשם שחייב ללמדו תורה כך חייב ללמדו אומנות, חייב ללמדו אומנות
כשאלה מקבילה ?' לישא אשה או ללמוד אומנות'אפשר והסיבה לכך שאין הגמרא שואלת 

שכן כיצד עליו , מובן מאליודבר זהו זהו מפני שבעיניה ?', לישא אשה או ללמוד תורה'לשאלתה 
  .י לגמרא במכות בהערה הקודמת" ועיין גם בדברי רש–? לחיות עם אשתו
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שונים שכן אם אמנם מצינו במקומות , אלא שיש לפקפק בטיעון זה

 לא מצינו כי אדם העוסק 20,כי העיסוק בדרך ארץ נחשב לדבר מצוה

ואדרבה מפורש בהלכות קריאת שמע , במלאכתו נחשב לעוסק בדבר מצוה

היה אפשר להסביר כי אמנם העיסוק בדרך ארץ נחשב לדבר  21.שאינו כן

אולם איננו אומרים על כך כי העוסק במצוה פטור מן המצוה היות , מצוה

 ואכן כך בדיוק הסביר 22,צוה שאינה גמורה כלשון המשנה ברורהוזוהי מ

אולם מסתבר יותר לומר כי הסיבה ). רט- שבט הלוי ב(הרב ווזנר ענין זה 

לכך שהעוסק במלאכתו אינו נכנס לגדר עוסק במצוה יש להבין על פי 

השולחן ערוך . מעמדה ומקומה של הדרך ארץ והאומנות ביחס לתורה

לאחר התפילה והלימוד (כ "אח: "יר יחס זה כךמגד, )א- ח קנו"או(

ילך לעסקיו דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת ) שלאחריה

ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר , עון כי העוני יעבירנו על דעת קונו

, )ט-א(והתוספתא בקידושין " .אלא עראי ותורתו קבע וזה וזה יתקיים בידו

 משמשים בבחינת תריס וכמגן השומרים על מלמדת כי המקצוע והעבודה

ג אומר כל שיש בידו אומנות למה הוא דומה לכרם "ר: "תורתו של האדם

שמוקף גדר ולחריץ שהוא מוקף סייג וכל שאין בידו אומנות למה הוא 

  ".דומה לכרם שאין מוקף גדר ולחריץ שאינו מוקף סייג

ק זה הוא ועיסו, העיסוק בדרך ארץ מהווה שמירה על חיי התורה

לאור מעמדה של המלאכה  23.בבחינת טפל ועראי לתורה שהיא העיקר

                                                                                                         
והוא שלא : "ק יד"א ס"כך למשל גם בהלכות חול המועד כותב המשנה ברורה בסימן תקל) 20
ו אלא ביצא להרויח או לראות פני חביר) לצאת(מארץ ישראל לחוץ לארץ אינו מותר  . . . -' יצא וכו

ועיין . . .". דהוא חשיב דבר מצוה שמותר לצאת מארץ ישראל בשביל זה מה שאין כן לטייל בעלמא 
א המדבר על גדר מצוות לימוד תורה וקובע כי אין האדם נכנס - גם בשנות אליהו על משנה פאה א

ה דחייב אדם ללמוד תור: ". . . לגדר ביטול תורה בזמן שעוסק בקיום מצות אחרות או בדרך ארץ
יום ולילה אך אם צריך לעסוק במצוה או בדרך ארץ שהוא גם כן מצוה אזי הוא פוטר את עצמו 

  ".בתיבה אחת

  .ה-ח ע"עיין משנה ברורה או) 21

יש אומרים כל מקום שאדם הולך לסחורה או לראות פני : "א נאמר"ד ברמ-ח רמח"באו) 22
ועל כן נהגו בקצת מקומות , ך לטיילחבירו חשוב הכל דבר מצוה ואינו חשוב דבר הרשות רק כשהול

ואין למחות , ימים כי חשובים הכל לדבר מצוה' להקל בענין הפלגת הספינות והליכת שיירא תוך ג
אבל –' ואין למחות וכו')לו: (וכתב על כך במשנה ברורה" בידן הואיל ויש להם על מי שיסמכו

". סבורים דבעינן מצוה גמורהבמקום שלא נהגו להקל אין כדאי לכתחילה להקל דכמה פוסקים 
שהוא גם כן "א בהערה הקודמת כשהבחין בין מצוה לבין דרך ארץ "ונראה כי לכך התכווין אף הגר

  ".מצוה

כי הטפל והעיקר נאמר כאן ביחס לאיכות ) ז"קידושין סימן כ(כבר הסביר הברכת שמואל ) 23
 התורה ולא כעזיבת התורה הרי כל עוד האדם עוסק בדרך ארץ בתור חלק מחיי. ולאו דוקא לכמות

וזאת אף אם למעשה הוא יוצא ', ללכת בהם'שאף בעת עסקו במלאכתו הוא נחשב כמי ששיך לגדר 
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התוספתא בקידושין הממשילה את המלאכה לסייג השומר מפני 

נפילה לבור רומז לאפשרות כי על אף שהאומנות עצמה אינה חפץ של 

בר זה הרי שהאדם מקיים מצוה בלימוד וברכישת המקצוע שכן ד, מצוה

  . דומה לבניית המעקה על מנת שלא יפול הנופל ממנו

 חילוק זה שבין היחס לעיסוק בדרך ארץ כשלעצמו לבין לימוד 

המשנה שם .). קנ(האומנות ניתן למצוא במפורש בדברי הגמרא בשבת 

לא ישכור אדם פועלים בשבת ולא יאמר אדם לחבירו לשכור "מלמדת כי 

ממצוא חפצך ודבר ' כי דבר זה אסור משום הגמרא מלמדת."  . . לו פועלים

לא רק העיסוק במלאכה עצמה נאסר בשבת אלא אף העיסוק בה  –" דבר

הגמרא מקשה על דין זה לאור דברי חכמים המתירים . דרך דיבור בעלמא

משדכין "לעסוק בצרכי הרבים בשבת ולאור דבריו של תנא דבי מנשה לפיו 

מהם , " ללמדו ספר וללמדו אומנותעל התינוקות ליארס בשבת ועל התינוק

הגמרא עונה על כך כי איסור . ניתן לראות כי אין איסורי דיבור בשבת

אמר קרא ממצוא : "נוגע אך ורק לצרכי האדם ולא לצרכי שמים' ודבר דבר'

וחכמים התירו , " חפציך אסורים חפצי שמים מותרים–חפצך ודבר דבר 

 דהא –ללמדו אומנות : "י"רשומסביר . לדבר רק בחפצי שמים לשם מצוה

ומצוה ילפינן , נמי מצוה היא דכל שאינו מלמדו אומנות מלמדו לסטות

הגמרא בשבת מלמדת את החילוק בין המלאכה , אם כן" .מקרא בקידושין

לבין לימוד האומנות הנחשב למצוה ממש , הנחשבת לצרכיו של האדם

  . ולחפצי שמים

                                                                                                         

שאם נאמר כי ) שיעורי שבט הלוי נדה סימן קפד(בכך מתורצת תמיהתו של הרב ווזנר ) 24
 אף אם –כולו אם כן האדם ייפטר מקיום המצוות כל היום , העיסוק בדרך ארץ נחשב למצוה

וראיה מלימוד , המלאכה נחשבת למצוה ממש עדיין אין הדבר אומר כי ידחה את קיום יתר המצוות
ואולי יש מקום להחיל גם כאן חילוק ביחס למלאכה . התורה השקולה כנגד כל המצוות כולם

   .ע"שיכולה להיעשות בידי אחרים וצ
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 לבין העבודה עצמה הבחנה זו שבין רכישת המקצוע והאומנות

הלכות (ם בהלכות צדקה "מובנת יותר על רקע דבריו הידועים של הרמב

ם מסביר כי המעלה הגדולה ביותר בנותני "הרמב). ז-מתנות עניים י

הצדקה זהו צדקה המאפשרת לאדם לעמוד על שתי רגליו ולחיות בזכות 

אל שמך מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישר.  . : ".עצמו

ונותן לו מתנה או הלואה או שעושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה 

ועל זה נאמר והחזקת בו גר , כדי לחזק את ידו שלא יצטרך לבריות לשאול

  " .ותושב וחי עמך

ההשוואה של לימוד . מהגמרא בשבת ניתן ללמוד דבר נוסף

נים האומנות לעיסוק בצרכי רבים מורה אולי על כך כי מעמדם של הש

ועל כן העוסק בלימוד האומנות נחשב לעוסק במצוה הפטור מן , זהה

 וכלשונו של החפץ חיים 25,המצוה כדינו של העוסק בצרכי הרבים

  .ע" ועדיין הדבר צ26,'דהא נמי עוסק במצוה הוא'שציטטנו לעיל 

  'אם אין יצרו מתגבר עליו '.ה

כי דחיית מועד החתונה לשם לימוד ם "ברמבמצאנו , אמנם

תיירא מיה הוסק בתורה וטרוד בה ועאם היה ו ":ורה מותנה בתנאי אחדהת

רי היבטל מן התורה וור אשתו בעת בישא אשה כדי שלא יטרח במזונומל

והוא שלא יהא .  . . שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, להתאחר ותרמזה 

אבל אם היה יצרו מתגבר עליו חייב לישא אשה ואפילו , יצרו מתגבר עליו

   27." בנים שמא יבוא לידי הרהורהיו לו

                                                                                                         
ריאת שמע לא יפסיק אלא יגמור עסקיהם היה עוסק בצרכי רבים והגיע זמן ק) "ד-ע(ח "או) 25

באו שני עניינים אלו כאחד ) ב-ב(ויש לציין כי אף במשנה באבות ". ויקרא אם נשאר עת לקרות
וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה , יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון"

  . . .".שם שמים וכל העוסקים עם הצבור יהיו עוסקים עמהם ל, בטלה וגוררת עון

אך ברור כי המצוה ללמוד , אמנם המשנה בקידושין מדברת על מצוות האב ללמד את בנו) 26
ראה 'דבר זה מדויק מדברי הגמרא בקידושין שכן הפסוק . אומנות מוטלת אף על הבן הלומד לעצמו

ואה והגמרא לומדת את חובת האב רק מההש, אינו פונה אל האב כלל' חיים עם אשה אשר אהבת
מפורש כי כאשר לא למדו ) ז- קידושין א(בירושלמי , כמו כן. לחיובו ללמדו תורה ולהשיאו אשה

בתשובה על הלימוד באוניברסיטה כי ) מז-ב(וכך מפרש הקובץ שיעורים , אביו חייב ללמד את עצמו
  .ללמוד אומנות על מנת להתפרנס ממנה נחשב לדבר מצוה

וזאת לפי פירושם של הבית יוסף הלחם משנה , ג-בות ם בהלכ"צירפנו את לשון הרמב) 27
  .ועוד
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הדבר ברור שהרצון ללמוד תורה אינו מתיר לאדם לעבור על 

ועל כן ההיתר לדחות את הנישואין משום לימוד תורה תלוי , איסורים

  .במצבו האישי של כל אדם ואדם

מדעת רב הונא בגמרא משמע שחכמים קבעו כי על האדם 

משום שהבינו כי ככל שמתארך תקופת הרווקות , להתחתן עד גיל העשרים

יסוד פשוטה בעיני  הנחת 28.נקבעים הרהורי העבירה בנפשו של האדם

חכמים היא כי במצב ממושך של רווקות האדם כמעט בגדר אנוס לעבור 

יצטרך האדם לשלם , ית מועד נישואיואם בעקבות איחור ודחי 29.עבירה

הרי שהדבר הנכון הוא לישא אשה כלשון התוספתא , מחיר כבד זה

ילמוד תורה ואחר כך ישא אשה ואם אי : "המובאת בגמרא בקידושין שם

  " .ישא ואחר כך ילמוד תורה, אפשר לו בלא אשה

שנאמרת כתנאי ביחס ' אם אפשר לו בלא אשה'הבחינה של 

ם "נישואין לשם הלימוד לא הוזכרה בדברי הרמבלהצדקת דחיית ה

נראה כי הקביעה כי אם ייכשל בהרהורי עבירה נמצא . בהלכות דעות

שיצא שכרו בהפסידו נאמרה בדווקא לגבי מי שבוחר לדחות את המצוה 

במקרה זה אנו קובעים כי עדיף היה שישא אשה , משום העדפת הלימוד

ועל כן אין מתחשבים בכך , באך אין זה שיקול עליון בכל מצ. תחילה

  .ין לשאת אשהיבאותה המידה במקרה והאדם אינו מוכן עד

כי באמת החשש מהרהורי העבירה  בדרך זו מסביר הרב ווזנר

ומשמע  ":אינו דוחה את החובה לשאת אשה רק לאחר שהאדם מוכן לכך

מזה דכיון דעושה כן כדרך שצריך לעשות על פי התורה אין לחוש מפני 

                                                                                                         
בן עשרים שנה ולא נשא אשה : דאמר" הגמרא אומרת כי דעה זו היא כשיטתו של רב הונא) 28

". אלא אימא כל ימיו בהרהור עבירה? בעבירה סלקא דעתך ":ומסבירה הגמרא, " כל ימיו בעבירה-
כיון ששנה 'כבאימרתו הידועה לפיה .  הונא לשיטתוציין כי יש לראות כאן את רב, בספר המקנה שם

מביא רב הונא לידי ביטוי גם כאן את השקפתו הפסיכולוגית בדבר ', אדם בעבירה נעשית לו כהיתר
  .הקושי העצום לפרוץ דפוס התנהגות שנעשה להרגל קבוע

 בתשובות שנכתבו בשאלת האפשרות להתיר את חרם ההשקפה הזו באה לידי ביטוי חזק) 29
במקרה , ולהעניק לאדם היתר מאה רבנים להתיר לו לישא אשה נוספת על אשתו, רבנו גרשום

 - מהדורה תנינא (ת נודע ביהודה " בשו,כך לדוגמא. שאשתו הראשונה נשטתה או נעלמה וכדומה
והנה יש למצוא דרך  . . ." :דן במקרה של אדם שאשתו נעלמה שמונה שנים קודם לכן, )ע ו"אה

ו "דאפילו להסוברים שרבינו גרשום מאור הגולה גזר אף במקום מצוה היינו בביטול פהיתר ולומר 
 .אבל במקום שנכשל בעבירה לא גזר.  . . ה שלא ישא אחרת"ששהה עשר שנים ולא ילדה וגזר רגמ

 ומי , מכל מקום ניצול על ידי זה מעבירה,ו"ומי שיש לו אשה אף שאינה בת בנים ואינו מקיים פ
 ולאו כולי עלמא הם כרב ספרא דהוה רווק הדר .שה נכשל בהרהורי עבירה בכל יוםא שיושב בלא

  .".  . . בכרך
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ואילו בשאלתנו , ונזכיר כי זהו דינו של מי שטרם נשא אשה כלל

שכן דברינו מתייחסים , למעשה איננו נתקלים בבעיית הרהורי העבירה

  .לזוג נשוי

הרי שטענתנו היא כי התורה , אם נסכם את הדברים עד עכשיו

בדעת  31.רה בצורך ליצור תשתית ובסיס כלכלי כתנאי קודם לנישואיןמכי

עומדת בעינה גם לאחר שהאדם הגיע זו הדרכה  ם הסברנו כי"הרמב

 לישא אשה כדי לקיים חיובמעבר ל. עבר את גיל העשריםאף ו, לפרקו

, ראינו כי סיבה נוספת לא לדחות את מועד החתונה, מצות פריה ורביה

  .הורי עבירההחשש מהרמפני היא 

, היות וברגע שבני הזוג נישאים נעלמת סוגיית הרהורי העבירה

מכיוון שניתן למנוע את ההריון מבלי לעבור על , הרי שבמציאות ימינו

כל שנותר הוא לדון בשאלת זמן החיוב במצות , איסור הוצאת זרע לבטלה

 אף לאחר שנשא אשה עדיין עומדת בתוקפה ,כפי שראינו. פרו ורבו

לבנות ,  לרכוש אומנות–ת התורה כי לעולם ידאג אדם ליטע כרם הורא

 להוליד – ורק לאחר מכן לישא אשה,  להתבסס מבחינה כלכלית–בית 

   .ילדים

הוראת הלכה . בדברינו עד כאן התייחסנו למציאות תיאורטית

וכי , למעשה תצריך שיקול דעת עדין לוודא כי מדובר בצרכים אמיתיים

 ונחזור לענין –קיום המצוה משיקולי נוחיות בעלמא האדם אינו מתרחק מ

  . זה שוב בסיכום הדברים

  ]ד"המשך יבוא בס[

 
ומכריעה כי , מי קודם למי' ללמוד תורה ולישא אשה'מתלבטת , הגמרא בקידושין שם) 30

ם "לשון הרמב(האפשרות שלימוד התורה קודם מותנה בכך שאין יצרו של האדם מתגבר עליו 
שהרי יש צדדים , ו רק משום שאין עדיפות ברורה להקדמת הלימוד לנשיאת האשהזה). ג-אישות טו

ועל כן זהו אף למי שאינו מתגבר על , אולם ברור כי בניית הבית קודם לנשיאת האשה, לכאן ולכאן
   .ונראה כי לכך כוונת דבריו של הרב ווזנר. יצרו

וניגע , בית ומה בגדר מותרותעד כאן לא נגענו כלל בשאלה מהי הגדר הראוי של בניית ) 31
 .'עולה עמו ואינה יורדת עמו'בכך בסיכומם של הדברים ביחס לדין 



 מחקר התפילהמדור 



 ב אלחנן אשר הכהן אדלרהר
 ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק אלחנן

 אור המזרח, עורך

  "פטום הקטורת"ל" אין כאלקינו"על היחס בין 

  - א -

  א על מנהג אמירת אין כאלקינו ופטום הקטורת"דעת הרמ

ויש לומר פטום הקטורת ערב ): "ב"ב ס"קל' ח סי"או(א "כתב הרמ

משמע מלשונו שיש ." 'אין כאלהינו וכו: ואומרים תחלה, ובוקר אחר התפלה

ונראה מזה שאין כאלקינו , טורתלומר אין כאלקינו גם בערב לפני פטום הק

 בין בבוקר בין בערב –ק "נגרר אחר פטום הקטורת ובכל פעם שאומרים פטוה

   1.יש לפתוח באין כאלקינו) דהיינו כנגד קטורת של שחרית ושל בין הערבים(

א במה שנימק את המנהג "ונראה לדקדק כן גם מהמשך דברי הרמ

הרין למלאכתן וחיישינן שלא לומר פטום הקטורת בחול מטעם שהכל ממ

והאמירה היא במקום הקטרה (שמא מתוך מהירותו ידלג מסממני הקטורת 

כ בדרכי משה בסימן "וכ, )והדין הוא שהמחסר אחת מסממניה חייב מיתה

. ט"א שלא לאומרו בחול מה"שהמנהג במדינות אלו כדברי מהרי' ג אות ד"קל

קוטי יוכן העיר בל(ום פ אין כאלקינו בכל י"ויש לשאול דלמה לא יאמר עכ

ומשמע מזה דאין כאלקינו נגרר לגמרי אחר פטום הקטורת וכל ). ח"מהרי

  . ע"ק אין סיבה לומר אין כאלקינו בפנ"שאין אומרים פטוה

  דעת הטור על מנהג אמירת אין כאלקינו ופטום הקטורת

ובסידור רב עמרם גאון כתב לאחר שיסיים : "ג"ל הטור בסימן קל"ז

עד אתה הוא מושיענו אתה ' נוהגים לומר אין כאלקינו וכום ץ עושה שלו"ש

 וכן בערב 'הוא שהקטירו אבותינו לפניך קטורת הסמים פטום הקטורת וכו

בלשון הטור ". 'רת וכוולאחר שיגמרו תפלת ערבית נוהגין לומר פטום הקט

                                                                                                           
ק אם לאחר תפלת מנחה או "א קשה להכריע באיזה זמן בערב יש לומר פטוה"מלשון הרמ )1

כ בפשטות "וא, מפורש שאומרים אותו בגמר תפלת ערבית) ג"סימן קל(ובטור . לאחר תפלת ערבית
ל "הביא מהאריז) ק ג"ס(א "אמנם במג. ל אחר ערבית"ר" אחר התפלה"א "פ שגם מה דנקט הרמ"יל

." אחר תפילת המנחה או קודם לה"א שיש לאומרו "ולכן מפרש בדעת הרמ, ק בערב"שלא לומר פטוה
. ש"ע, א בדרך זו והוכיח כן מהא דאין מקטירין קטורת בלילה"כ כוונת הרמ"ג ביאר ג"ק י"ב ס"ובמ
א שטעם אמירת פטום הקטורת "ד בשם המג"ק י" שהוא בעצמו הביא בסב ממה"ק בכוונת המ"וצע

כ גם לגבי "וא, ת ולא בתורת ונשלמה פרים"אחר מוסף הוא להבריח הקליפות או ליפטר מתוך ד
ב שטעמים אלו "ואולי סובר המ. ל כאחד מטעמים הללו ומה בכך שאין קטורת בלילה"אמירתו בערב י

ק עד לאחר מוסף במקום לאומרו אחר שחרית "חות אמירת פטוהנאמרו רק בתור סניפים להתיר לד
כ על אמירתו בלילה שמופקע לגמרי מהקטרה "משא, פ שהאמירה מכוונת כנגד קטורת של שחר"אע

  .ועיין בזה, שפיר קשיא ליה



 128  אור המזרח

  להשלים חשבון מאה ברכות בא דעת הראשונים שאין כאלקינו

בענין מה שרבים לא נהגו לומר אין כאלקינו אלא בשבתות וימים 

:) מג(א במנחות "פ מש"והוא ע, וניםטובים בלבד מצאנו עוד טעם בראש

ועתה ' מ אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנא"תניא היה ר"

' ש בתוס"וע, "קרי ביה מאה"י "פירש ["אלקיך שואל מעמך' ישראל מה ד

רב חייא בריה דרב אויא בשבתא וביומי "ועוד איתא שם , ]פירושים אחרים

שבשבתות ' למדנו מדברי הגמ. "טבי טרח וממלי להו באיספרמקי ומגדי

כדי ) כגון אכילת פירות והרחת בשמים(וימים טובים יש לבקש טצדקי 

    2.ותלהשלים מנין הברכות החסר

ז ביארו הראשונים שאמירת אין כאלקינו בשבתות וימים טובים "עפ

וממילא אין סיבה לאומרו ,  ממנין מאהותמיועדת להשלים הברכות החסר

   3.בחול

י אמירת "ן הברכות החסרות בשבת ואופן ההשלמה עלענין חשבו

י בספר "היא של רש' דרך הא. דרכים בראשונים' אין כאלקינו מצאנו ב

סימן בתחילת הספר ובא "ח(כ במחזור ויטרי "והובאה ג) 'סימן ה(הפרדס 

תמצית . ובעוד ראשונים, ט"וברוקח סימן שי) ג"סימן פ(ובשבלי הלקט ) ד"קל

                                                                                                           
ק במה דנקט "אלא דצע. צ"ח סימן ר"ע או"תפלה ובשו' ז מהל"ם פ"וכך נפסק להדיא ברמב) 2
ע שייר לבשמים בכותרת הסימן ובפנים "ובשו. דפירות ואילו בשמים שייריהם רק השלמה "הרמב

שהובאה עוד עצה להשלים מאה ' ד סעיף ג"ע בסימן רפ"וע. ש"ע, הענינים' כלל את ב' בסעיף א
, ט במה שיכוין לברכות הקוראים בתורה ולברכות המפטיר ויענה אחריהם אמן"ברכות בשבת ויו

על פרטי החשבון של מאה ברכות רבו השיטות בראשונים . ש"ע, ד"כ' יט דברכות ס"ש פ"ומקורו ברא
    .ל"ואכמ, שדן בארוכה בחיוב מאה ברכות והמסתעף' א' ת עטרת פז סי"ועיין בשו. ובאחרונים כידוע

הצביע שגם מספר האותיות של שלש הפסוקים ) קעו-קעד' ב עמ"ח(בספר מנהגי ישראל ) 3
כ "וכתב בדרך השערה שאולי נרמז בזה מש, לקינו הוא מאההמופיעים בסידורים לפני אין כא

  .הראשונים שאמירת אין כאלקינו באה כתשלום להברכות החסרות ממנין מאה
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י אין כאלקינו מופיעה בספר "דרך אחרת בחשבון תשלום הברכות ע

לפי חשבונם יש למנות . ובארחות חיים) ה יש מקומות"סימן לז ד(כלבו 

נמצא שבין ערבית ושחרית , )ט"יולא כ(ח "ע של חול כי"הברכות בשמנ

בסך ) א לכל תפלה"י(ומנחה של שבת יש חסרון של שלשים ושלש ברכות 

ע של מוסף ושש "י שמנ"אלא שממנין זה אפשר להשלים שבע ע. הכל

הרי שלא נשאר , ]שבברכת המזון' י והמוציא וד"היינו ענט [בסעודה שלישית

עשרים הקטעים של שיר אין י "וזה משלימים ע, ברכות' להשלים אלא מנין כ

פעמים ' ד, פעמים מי' ד, פעמים אין'  ד–חרוזים ' שכל טור כולל ד(כאלקינו 

    5). הרי כאן עשרים–פעמים אתה ' ד, פעמים ברוך' ד, נודה

 ל"הקושי בשיטת הראשונים הנ

הצעה זו להשלים מנין מאה ברכות באמירת אין כאלקינו , כמובן

ן במה שביטויים של שבח יכולים לשמש  ה–טעונה הסבר מכמה צדדים 

ומצאנו . ל"הדרכים הנ' הן מצד אופן חשבון התשלום לפי ב, תחליף לברכה

                                                                                                           
מי כאלקינו "כ אומרים "ואח" 'אין כאלקינו וכו"סימן זה מבוסס על ההנחה שהשיר פותח ב) 4
אין "כ "ואח" 'מי כאלקינו וכו"ג הוא "נוסח סדר רע, מאידך. וכמו שנדפס בסידורים שלנו" 'וכו

ג "ומה שהביא הטור מסידור רע. (ש"ע, העדיף נוסחא זו) ד"סימן קל(ובמחזור ויטרי , "'כאלקינו וכו
ג את עיקר מנהג אמירת השיר ואילו סדר "ל שכוונתו היא להעתיק מסדר רע"צ" אין כאלקינו"לומר 

צאנו עוד שינוי מנוסחתנו שהוא מקדים ג מ"ובאמת שבסדר רע.) נוסח שלוההחרוזים הביא הטור כפי 
, נודה, ברוך, אין, מי: "נמצא שסדר החרוזים לדעתו הוא, "'נודה לאלקינו וכו"ל" 'ברוך אלקינו וכו"

אמן "ואף קבע בזה הסימן של " אתה, ברוך, נודה, מי, אין"אמנם באבודרהם מביא הסדר של ". אתה
  .ש"ע, רוכדי שלא נטעה להקדים חרוז אחד לחבי" ברוך אתה

אבל בימים טובים הרי עדיין חסר עוד שש , סעודות' ק דתינח שבתות שיש בהן מצות ג"צע) 5
ל שתקנו אין כאלקינו כדי להשלים על ידו בשבתות את כל הברכות החסרות "ואפשר שר. ברכות
  .ב"י ריבוי פירות וכיו"ט עדיין יצטרך להשלים ע"וביו
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י ובית "כנראה שלרש, אמנם אף כי בוודאי לא באנו בסוד הדברים

פ "מדרשו היתה קבלה ששיר זה בדוקא מסוגל להשלים מנין מאה ברכות ע

הרמזים שקבעו למרות מה שאין בחרוזי השיר צורה שלימה של ברכות 

  . ואם קבלה היא נקבל, רגילות

   ?ק"הוטבין אין כאלקינו לפ האם שיטה זו סוברת שאין קשר

ל היה נראה לכאורה שאין כאלקינו חולק "לפי שיטת הראשונים הנ

. אמנם אין הדברים מוכרחים. שם לעצמו ואינו קשור כלל עם פטום הקטורת

דשפיר יש לפרש דאף שכתבו הראשונים שאפשר להשלים מנין , ראשית

מ לא באו לשלול אמירתו בתור פתיחה "י אין כאלקינו מ"מאה ברכות ע

וכך משמע לכאורה ממה שבספר כלבו הביא ענין השלמת . קטורתלפטום ה

כ מנהג אמירת אין כאלקינו בכל "י אין כאלקינו אף שמביא ג"מאה ברכות ע

מה שנהגו בקצת מקומות לומר אין כאלקינו ) א"בסימן מ(וכן מביא , יום

וחזינן בדעתו שיש מקום לאמירת אין כאלקינו , ש לסימן טוב"ק במוצ"ופטוה

הדבר מפורש עוד יותר . לעדי הצורך להשלים מנין מאה ברכותגם מב

כ ברכות בשבת כמו בחול שהרי "לפי שאין מברכין כ: "בסידור הרוקח שכתב

פ שבכל "ואע. לכך תקנו לומר אמן ברוך אתה הוא, ח ברכות"אין מתפללין י

מיהו רגילים לאומרו בכל , יום צריך לאומרו שהרי בכל יום מקריבין קטורת

'  א–מבואר להדיא מלשונו דאין כאלקינו תרתי איתנהו ביה ." ויום טובשבת 

שהרי בכל "כ "וכמש(ק וזה שייך בכל יום "שאומרים אותו כפתיחה לפטוה

 ומטעם זה רגילים –משום השלמת מאה ברכות ' וב, ")רתויום מקריבין קט

  . ט"טפי לאומרו בשבת ויו

אך ורק בכדי להשלים אף אם נפרש שאין כאלקינו נתקן , ובר מן דין

ודלא (מאה ברכות ושנתקן לכתחלה לאומרו בשבתות וימים טובים בלבד 

ממילא נשמע ששיר זה משתייך מאיזו בחינה לפטום , )כדמשמע מהרוקח

כ למה קבעו מקומו בסדר התפילה לפני פטום הקטורת דוקא "הקטורת דאל
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 "אתה הוא שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים"

רת והעולה על כולנה ללמד על הקשר בין אין כאלקינו לפטום הקט

אתה הוא שהקטירו אבותינו לפניך את  "–הוא הקטע המופיע בסיום השיר 

 של אין חרוז זה המשמש מעבר בין החרוזים שבטור האחרון". קטורת הסמים

לבין ברייתא דפטום הקטורת מעיד באופן ") אתה הוא"הפותחים ב(כאלקינו 

    6.התפלות' בולט על היחס שבין ב

אלא שיש להסתפק אם קטע זה שייך באמת לאין כאלקינו דסליק 

. רת ואינו קשור כלל למעלהומיניה או שמקומו למטה בתחילת פטום הקט

י "ובהגהותיו של הגר) 245' עמ(בער זליגמן ' וראה בסידור עבודת ישראל לר

א אשי ישראל שנקטו בפשיטות "לסידור הגר) ס שביתת השבת"מח(ן אלצאמ

    7.שהקטע מוסב למטה ואינו שייך להשיר

אולם נראה שאפילו אי נימא שהקטע מוסב למטה עדיין ניתן 

ב למה קבעו בדוקא נוסחת "דהנה אכתי צ, להוכיח שיש קשר בין הענינים

ונראה פשוט שהוא בכדי לפתוח במה ,  כפתיחה לפטום הקטורת"אתה הוא"

ת "כ בשו"וכ" (אתה הוא מושיענו"במקביל ל" אתה הוא שהקטירו "–שסיימנו 

 –ל שעובדא זו כשלעצמה "מעתה י). 'ק סימן י"ח מהד"נודע ביהודה או

 כדאי ללמד על –שפותחים תפלה שניה בלשון שמסתיימת התפלה שלפניה 

  . התפלותהיחס שבין שתי 

  ם שאין כאלקינו לא שייך לפטום הקטורת"דעת הרמב

לעומת מה שנתבאר עד הנה להוכיח שאמנם קיים איזה יחס בין אין 

המופיע (ם בסדר תפלות שלו "הרי דעת הרמב, רתוכאלקינו לפטום הקט

ם מזכיר אין כאלקינו בכלל "הרמב. נראית אחרת) בסוף ספר אהבה

                                                                                                           
ובסדר . (זור ויטרי ובאבודרהם ובכל סידורי אשכנזמופיע במח" אתה הוא שהקטירו"הקטע ) 6
ק ובכמה "ם ובסידור הרמ"בסדורו של הרמב, מאידך".) שהקטירו"שהקריבו במקום "ג מופיע "רע

' ובסידורו של בעל התניא מופיעים ב". 'אתה תקום תרחם ציון וכו"מסידורי ספרד מופיע במקומו 
  .ש"ע" 'שהקטירו וכואתה הוא ' אתה תקום וכו "-הקטעים זה אחר זה 

ח שמביא שהנוסח בסידור רבי שבתי "קוטי מהרייבל' דע, ואולי יש לתלות זה בשינויי נוסחאות) 7
ונראה שאם הקטע מוסב ". אתה הוא שהקטירו"במקום " אלקינו שהקטירו' אתה הוא ד: "סופר הוא

קטע מוסב למטה אז ואם ה, במקביל לחרוזים הקודמים" אתה הוא שהקטירו"למעלה סביר יותר לומר 
  .שמורה יותר על פתיחה חדשה" שהקטירו' אתה הוא ד"ניחא טפי נוסחת 
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ם אינו הולך כשיטת הראשונים שראו באין "כן ניתן להוכיח שהרמב

ם לא חילק כלל בין "שהרמב, חדא. ותכאלקינו אופן להשלים מנין מאה ברכ

שהרי משמע מלשונו , ועוד יותר מזה. שבת לחול וכל כי האי היה לו לפרש

שהרי הוא " ('ברוך אלקינו וכו"שלא היה בנוסח שלו את הטור המתחיל ב

כ מצטט "ואח" נודה למושיענו"עד " אין כאלקינו"מצטט כל החרוזים החל מ

כ ליתא לחלק מהסימן של "וא, ")ושיענואתה הוא מ' אתה הוא אלקינו וכו"

לפי (מעשרים הכינויים ' וכן חסרים ד) שהובא בספר הפרדס" (ברוך אתה"

  ).דעת הכלבו

  אמירת אין אלקינו בתשעה באב

הנה כתב . מ במחלוקת זו לענין תשעה באב"ונראה דאיכא נפק

ש  ובלבו9,ב"שלא לומר פטום הקטורת בת) 'ט סעיף ד"ח סימן תקנ"או(א "הרמ

ומעתה בשלמא אי נימא שאין . ב"הוסיף שגם אין כאלקינו לא יאמר בת

אמנם . ב"ש הא דאין לומר אין כאלקינו בת"ק הרי א"כאלקינו נגרר אחר פטוה

                                                                                                           
בסיום התפילה עם תוספת " אין כאלקינו"ג מופיע "יש לציין כאן דבר מעניין דאף שבסדר רע) 8

ק "שכל זה מורה על הקשר שבין אין כאלקינו לפטוה" ('פטום הקטורת וכו' אתה הוא שהקריבו וכו"
ק בתחלת "נזכר מקודם פטוה) שמובא בסידורו לאחר תפלת שחרית(הרי בסדר מעמדות , )ת"וכמשנ

" 'אתה תקום תרחם ציון וגו"ושם מופיע , לא נזכר עד קרוב לסוף הסדר" אין כאלקינו"הסדר ואילו 
' א: ג"ל שבסדר רע"המקומות הנ' שינויים בין ב' יש לציין עוד ב, ואגב". אתה הוא שהקריבו"במקום 

") 'אין כאלקינו וכו"והטור השני מתחיל " ('מי כאלקינו וכו"א ום תפלת שחרית פתיחת השיר היבסי
אתה "בסדר מעמדות מופיע קטע נוסף של ' ב, "אין כאלקינו"ואילו בסדר מעמדות פותח השיר ב

. ואילו למעלה באין כאלקינו שבסדר התפלה אין זכר לקטע זה" אתה הוא מושיענו"אחר " תושיענו
עד ' ואומר אין כאלקינו וכו: "ועיין באבודרהם בסוף תפלת שחרית של חול שכתב. (א דבר הואוהלו

אתה "הרי שגם בנוסחת אבודרהם מצאנו את הקטע ". 'אתה תושיענו אתה הוא שהקטירו אבותינו וכו
אתה "בא במקום " אתה תושיענו"ל קשה להכריע אם הקטע "ומסתימת לשון האבודרהם הנ". תושיענו

ג "וכמו דמשמע מנוסחת רע" אתה הוא מושיענו"שבנוסח שלנו או שיש לאומרו אחר " מושיענוהוא 
  .) ועיין, ל"בסדר מעמדות הנ

כתב משום דלא מקרי סדר ) ק כ"ס(ב "והמ. בטעם הדבר כתב הלבוש משום שאין קטורת היום) 9
' אה בספר אשי ישראל עמ ר-מ במי שרגיל לאומרו בכל יום " ונפק.היום כיון שאין כל אדם אומר אותו

  .ז"תקא אות קס
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ב "ם אינו כדאי לומר אין כאלקינו בת"אף להרמבואולי יש לדחות ש[

משום שאין ראוי להרבות בתפילות של שבח בסיום התפילה של יום מר 

בטעם שאין מפסיקין בקללות : א במגילה לא"ואפשר לדמות זה למש. ונמהר

' ה אין מפסיקין שהביאו ממס"ד' ש בתוס"וע, לפי שאין מברכין על הפורענות

כ אין בדין שיברכוני בני על הצרות " אנכי בצרה ואאני אמרתי עמו"סופרים 

פ שאמרו שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על "ואע" (שלהם

). ש"ע" דההיא כעין הודאה הצדקת דין הוא"ן שם "כבר כתב הר, הטובה

שדן על אמירת ' ק ו"ד ס"א סימן תקנ"וכעין סמך לדבר יש למצוא בדברי המג

והביא , )ו לאומרו בכל יום בסיום התפלהלאלו שנהג(ב "שיר היחוד בת

ב ובמקום זה יאמרנו למחר ביחד עם השיר של "מהלבוש שלא לאומרו בת

ב "א עצמו הביא שכן נהגו לומר שיר היחוד בת"אלא שהמג. (ש"מחר ע

    10].ויש לעיין עוד בזה. ) ש"ע, במנחה

 - ב -

  ה "אומרים אין כאלקינו להעיד שעושר הקטורת בא מהקב

ם קיים "הראשונים מלבד הרמבפי משמעות דברי  למדין שלנמצינו

יחס זה נראה מאוד סתום . פטום הקטורתליחס מיוחד בין אין כאלקינו 

  . ואומר דרשני

שהעלה טעם '  מהדורא קמא סוף סימן ייהודהבדע ת נו"ראה בשו

ומה שנהגו לומר : "ל"וז, מוסרי לבאר היחס בין אין כאלקינו לפטום הקטורת

 שהקטורת מעשרת ל"ר[היינו לפי שמעשרת , הללו קודם לכןחרוזים 

 ולכן אומרים אין כאלקינו שלא נאמר כחי ועצם ידי .]כדאיתא ביומא כו

                                                                                                           
א אין "וא: "'ב סעיף א"א בסימן תרכ"כתב הרמ, ולענין אמירת אין כאלקינו ביום הכיפורים) 10

הביא שטעם הדבר משום שאין כאלהינו נתקן ) 'ק א"ז(א "והמג)." מנהגים(כאלהינו ביום הכיפורים 
שמכוון ' אהללך בקול רם אלקי אברהם וכוכ כבר אמרו הפיוט "ח ברכות שבתפלת חול וביוה"נגד י
כ מביאים "עוד הביא שם טעם שני משום שאין כאלקינו נתקן נגד קרבנות וביוה. (ח ברכות"נגד הי

. ש"ע, ז שפטום הקטורת יש לאומרו"א שיוצא לפ"ומסיק המג.) ע בכוונת הדברים"וצ. הרבה קרבנות
לפי שבשבת אומרים כן כדי למלאות החסר "א אין כאלקינו "שכתב בטעם שא) ק ה"ס(ב "ועיין במ

ב במה ששינה מדברי "ק בכוונת המ"וצע." כ איכא הרבה שבחים"ממאה ברכות בכל יום וביוה
" אהללך בכל יום"א דשם משמע שאין לומר אין כאלקינו משום שאמרו פיוט "ל שהובאו במג"מהרי

צ "ב שמעיקר הדין א"ריע המולענין פטום הקטורת הכ. (ולא משום שאמרו הרבה שבחים בדרך כלל
  .)ש"ע, מ טוב להחמיר ולאומרו ביחידות"לאומרו משום שהוא כלול בעבודה ומ
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לרבנו " (תפלות והברכותפירוש ה"ב ב"ומצאתי סמך לדברי הנו

): קכה' א עמ"ח(ל "שז) ן"רבו של הרמב,  מגדולי הראשונים–ר יקר "יהודה ב

' ולפי שלא יטעה אדם לומר כי כח הקטורת הוא בלא כח אחר באנו לרמז ד"

ולכך התחלנו לומר דרך שבח כך ולא הקטורת מעשיר בכחו , מוריש ומעשיר

חלה אין כאלקינו מי כאלקינו ולכך אמרינן ת, מוריש ומעשיר' כי אתה ד

    11."ממך כח הקטורת' אתה הוא אלקינו שהקטירו לפניך ופי

ב במה שלשניהם "ל קרובים לדרכו של הנו"ר יקר הנ"י ב"דברי ר

רת הוא כדי שיתלה האדם את והטעם שמקדימים אין כאלקינו לפטום הקט

 ב המניע"אמנם החילוק ביניהם הוא שלדעת הנו. ה"סיבת העושר בהקב

הוא לבל יחשוב שזכה לעושר מכח כשרונות ' להעיד שהעושר בא לו מאת ד

ר יקר המניע הוא כדי שלא יבא "י ב"ואילו לדעת ר, ד כחי ועוצם ידי"עצמו ע

   12.ה"לייחס לקטורת סגולה טבעית בעצמה שאינה תלויה בהקב

  ת מועלת להוריד שפע אלקי ממעל"הכרת האדם שהכל מהשי

איננה " אין כאלקינו"דתועלת ההכרה של , ונראה להוסיף נופך בזה

ה "ו שאין הקב" בכדי להימנע ממחשבה פסולה חתרק בשביל תכלית שלילי

 מסייעת להוריד – והבעתה בפה מלא –אלא שהכרה זו , סיבת העושר

  . 'העושר והברכה ממנו ית

פ דברי החינוך המפורסמים במצות ברכת המזון "דבר זה יובן ע

ומתוך : "ת וכתב בתוך דבריו"רוכה ענין ברכה להשישביאר בא) ל"מצוה ת(

ההתעוררות הטוב הזה בנפשנו ויחוד מחשבתנו להודות אליו שכל הטובות 

אנו זוכים במעשה , כלולות בו והוא המלך עליהם לשלחם על כל אשר יחפוץ

ונמצא לפי הנחת טעם זה שיהיה ' הטוב הזה להמשיך עליו מברכותיו וכו

וזהו פירוש  . . . אה אליו כי הוא כולל כל הברכותברוך תואר כלומר הוד

                                                                                                           
מוסבת למעלה " אתה הוא שהקטירו"ר יקר שפיסקת "י ב"לכאורה משמע מסיום דברי ר) 11

כן משמע מלשונו דלא . י"ודלא כמו שהבאנו למעלה בשם בעל סידור עבוד, ונחשבת כסיום השיר
וגם " אתה הוא אלקינו שהקטירו"תנו בהערות שם לתלות זה בשינויי הנוסחאות שהרי הוא גרס כהשער

  .חיבר אותו למעלה

ה וכמו "ובדרך דרוש יש להוסיף שאצל קטורת מצינו קפידא מיוחדת לייחס עשייתה להקב) 12
שר הבא ז נוכל לומר שעו"ועד, "אש זרה אשר לא צוה אותם"שמצאנו בנדב ואביהו שמתו בהקריבם 

ולא " עושר שמור לבעליו לרעתו"ה עלול להעשות "בעקבות הקטורת שאין האדם תולה סיבתו בהקב
  .יבא ממנו בסופו שום ברכה
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אין "י שמעידים מתוך הכרה עמוקה ש"פ האמור ניתן לומר שע"ע

וגם , וכדברי החינוך' ו לזכות בברכת דמכשירים את נפשותינ" כאלקינו

פותחים את הצנור של מעלה להמשיך עלינו כח העושר הטמון בקטורת 

  . ל"להורידו לעולם השפל וכדברי רבינו בחיי הנ

  ת"מנין מאה מרמז לעושר הבא מהשי: הקשר למאה ברכות

מעתה נראה להרחיב את היחס בין אין כאלקינו לפטום הקטורת 

 למעלה מדברי כמה ראשונים שטעם אמירת אין בהקדם מה שנתבאר

  . כאלקינו הוא בכדי להשלים מנין מאה הברכות בשבתות וימים טובים

אלקיך שואל מעמך כי ' מה ד"הנה חיוב מאה ברכות נלמד מפסוק 

ונראה דהיינו משום ', המדבר במצות יראת ד) יב:דברים י" ('אם ליראה וגו

את האדם לידיעה ברורה שהוא א להביא ישתכלית חיוב מאה ברכות ה

לנגדי ' שויתי ד"בבחינת , ה בכל מצב ומצב בו הוא נמצא"עומד בפני הקב

ק שהמאה ברכות מכוונות למאה צנורות שדרכם "עוד מבואר בספה". תמיד

ז שיסוד ענין מאה ברכות שנרמז באמירת "נמצא לפ. יורד שפע ברכה לעולם

ובעושר הבא בעקבות ' ברכת דאין כאלקינו הוא המכשיר את האדם לזכות ב

  . ת"וכמשנ, הקטורת

נתיב (ל בנתיבות עולם "פ דברי מהר"ויש להטעים רעיון זה ע

מיהו הנקרא עשיר וסובר :) כה(שבת ' בהא דנחלקו תנאי בגמ) העושר פרק ב

כל שיש לו מאה כרמים ומאה שדות ומאה עבדים "רבי טרפון דעשיר מקרי 

כי ראוי : "ל"וז,  הרמז של מנין מאהל טעם"וביאר מהר, "שעובדים בהם

ת אין זה ברכה כי יש "י כי אם אין העושר מן השי"שיהיה עושר שלו מן הש

ודבר זה ' לכך צריך שיהיה בעושרו ברכת ד . . . עושר שמור לבעליו לרעתו

ולכך אמר מאה שדות מאה כרמים מאה עבדים וזהו סימן כי , עושר באמת

חק וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו י כדכתיב אצל יצ"עושרו מן הש

ל "דברי מהר." ותבין זה ממה שחייב האדם לברך בכל יום מאה ברכות . . . 'ד
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  וא בעל הכחות כולםה ה"אומרים אין כאלקינו להעיד שהקב
  שזהו סוד הקטורת שמצלת מכל הנזקים

דרך אחרת בביאור היחס בין אין כאלקינו לפטום הקטורת מצאתי 

) א"להרב אהרן דוד גולדברג שליט(בספר שירת דוד על סידור התפילה 

שציין להא דאיתא בזוהר פרשת ויקהל שיש בקטורת סגולה מיוחדת לבטל 

א ושכל המסתכל וקורא בכל יום במעשה "טכשפים ודברים רעים וכחות הס

ק "ב ס"ד בכף החיים סימן קל"והו (הקטורת ינצל מכל אלו ולא יוזק כל היום

הוא האלקים ' אתה הראת לדעת כי ד"פ "דרשו עה:) ז(חולין ' והנה בגמ. )י"ח

' ח שער ג"ובנפה, "אפילו כשפים"שבא לרבות ) לה:דברים ד" (אין עוד מלבדו

ז אין "פ שהכשפים מכחישים פמליא של מעלה עכ"עב מבאר שא"פרק י

בכוחם לשנות סדר הפעולות של המרכבה הקדושה כי אין להם שום כח 

ח "ובהמשך דבריו כתב הנפה. ת הם כאפס ותוהו"משל עצמם ובלתי השי

להסר ולבטל , ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה: "ל"וז, דברים נפלאים

 שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם מעליו כל דינין ורצונות אחרים

הוא האלקים האמתי ואין עוד ' הלוא ד, כשהאדם קובע בלבו לאמר, כלל

והכל מלא רק אחדותו הפשוט , שום כח בעולם וכל העולמות כלל' מלבדו ית

ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון , ומבטל בלבו ביטול גמור, שמו' ית

כן יספיק הוא , ה"שבתו רק לאדון יחיד בומשעבד ומדבק טוהר מח, בעולם

שלא יוכלו , בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכחות והרצונות שבעולם' ית

  ." לפעול לו שום דבר כלל

ס שירת דוד שאומרים אין כאלקינו לפני פטום "ל מבאר מח"פ הנ"ע

ה הוא בעל "לבטא בפה ולהשריש אמונה זו בלבנו שהקב"הקטורת בכדי 

ואין , א"ל כל העולמות ועל ידו נינצל מכל כחות הרע של סטהכחות כולם ש

שרעיון זה עצמו נרמז בקטורת , "ו"שום כח אחר בעולם שיכול לעמוד נגדו ח

  . שמצלת מכשפים כאמור

  בגודל מעלת אמירת אין כאלקינו

יש לציין דבריו הנפלאים של הרב משה בן , ל"הנבקשר לדברים 

בספר סדר היום על גודל מעלת אמירת ) ל"בן דורו של האריז(יהודה מכיר 

והוא שבח ראוי לדקדק בו ' ויאמר אין כאלקינו וכו: "ל"וז, אין כאלקינו
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  על הסגולה של מאה ברכות וקטורת לעצור מגפה 

י אמירת "נים שעונראה להטעים את הדברים לאור שיטת הראשו

דהנה , אין כאלקינו משלימים מנין מאה הברכות בשבתות וימים טובים

א כדי שיגיע האדם להכרה ינתבאר למעלה שתכלית ענין מאה ברכות ה

הרי נמצא שככל , "לנגדי תמיד' שויתי ד"ה בגדר "שלימה של יראת הקב

א דוגמת "שיתחזק האדם בהכרה זו כן יתבטל מעליו כל כחות הרע והסט

  . קטורת

דהנה ידוע שהקטורת מסוגלת לעצור , ויש להוסיף בזה עוד נופך

רז משה את אהרן המגיפה וכמו שמסופר בפרשת קרח שהחל הנגף בעם וזי

ויעמוד בין המתים ובין "לקחת מחתת קטורת לכפר וכתוב שם בהמשך 

, כ למאה ברכות"ל ג"והנה סגולה זו ממש ייחסו חז." החיים ותעצר המגפה

שדרשו ) ה בתנחומא שם"וכ(ח "דעיין במדרש רבה לפרשת קרח פרשה י

,  עלהוקם "–) א:ב כג"ש" (ונאם הגבר הקם על"כ בסוף ספר שמואל "עמש

כנגד מאה ברכות שבכל יום היו מתים מישראל מאה אנשים בא דוד ותקן 

   13."להם מאה ברכות כיון שתקנם נתעצרה המגפה

                                                                                                           
ל תקנת מאה ברכות לדוד המלך אף שידוע שהתפלות "הראשונים עמדו על מה שתלו חז) 13

ר הוא שדרש חיוב מאה מנחות איתא שרבי מאי' ועוד הקשו שבגמ, ג"י אנשי כנה"והברכות נתקנו ע
כמה ראשונים תירצו שאף שתקנת מאה ברכות התחילה אמנם ". אלקיך דורש ממך' מה ד"ברכות מ

 ראה מחזור ויטרי -י תנאים ואמורים "ג או ע"י אנשי כנה"מ נשכחה וחזרה ונתייסדה ע"מדוד המלך מ
ו מעוני ומרוב עבודת נשתכח: "לשונו שם הוא(ובשבלי הלקט ובתניא רבתי , י"ובסדור רש, סימן א

בלק שכתב ' וראה בבן איש חי בפ"). הגליות עד שבאו התנאים והאמוראים ויסדו לנו אלו תחתיהן
, ג היה כל אחד מסדר ברכותיו כפי צחות לשונו והם שתקנו נוסח שוה לכל ישראל"דקודם אנשי כנה

זדמן לו ודוד הוא שתיקן ברכות אלא כל אחד בירך כפי שה' וקודם שבא דוד לא דקדקו לברך בדוקא ק
וראה בפרישה שנקט . ג"י אנשי כנה"ברכות בכל יום אף שהנוסח השוה לכל אדם נתקן ע' שיברכו ק

שיש במנין מאה סוד גדול הידוע למקובלים ודוד מסר סוד זה לסנהדרין וחכמי דורו שהם יתקנו 
א "סקלי מתלמידי הרשבר חננאל "ומצאתי דבר חדש לרבינו יעקב ב. ש"ע, הברכות עם הנוסח שלהן

ס " מהדורת תש511' ב עמ"ח(בדרשה לפרשת בהעלתך " תורת המנחה"בספר דרשות שלו המכונה 
שכתב שענין מאה ברכות שתיקן דוד מרמז לכלי מגרפה שבמקדש שהיו לה ") אהבת שלום"הוצאת 

י דוד " זה נתקן עוכלי.) יא(וכל נקב ונקב היה מוציא עשרה מיני קולות וכדאיתא בערכין , עשרה נקבים
  .ש בדבריו הנפלאים"ע, ברכות בכל יום' ל ק"המלך וכנגד זה תקנו רז
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ו בשם רב נטרונאי גאון "כ בטור סימן מ"ל הובא ג"כדברים הנ

נפשות מישראל ולא היו ' כי בכל יום היו מתים ק: "ל"וז, בתוספת ביאור

' קר והבין ברוח הקודש ותקן להם לישראל קיודעין על מה היו מתים עד שח

ק שלא נזכר בטור שם שמקור הדברים "וצע. (ה במחזור ויטרי"וכ, "ברכות

  .)הוא במדרש

י דוד המלך היתה כדי "הרי מבואר שתחילת התקנה דמאה ברכות ע

ז "ו מבואר עוד יותר מזה שגם בזה"מ' ח בסי"והנה מדברי הב. לעצור המגפה

, י מאה ברכות שמשמשות כתריס בפני הפורעניות"עאנו ניצולין ממגפה 

מישראל בכל יום כמו שהיה קודם שתיקן דוד ' כי איכא סכנת מיתת ק: "ל"וז

מיישב לשון הטור דמשמע שיש לכל אדם ליזהר הוא ובזה ". (ברכות אלו' ק

  .)ש"ע, לברך מאה הברכות בעצמו ולא לסמוך על עניית אמן של חבירו

כות לעצור המגפה דוגמת קטורת מובן הטעם שיש בכח מאה בר

כי ככל , ח"פ דברי הנפה"היטיב לפי מה שנתבאר מספר שירת דוד ע

ה ושאין עוד מלבדו כן מסתלקים "שמתחזקים בהכרה שלימה של יראת הקב

ואולי נכלל זה במה שקבעו לסמוך אין , מאליהן כל כחות הנזק והרע

 לפטום –ה ראשונים ד כמ" שבא להשלים מנין מאה ברכות לפ–כאלקינו 

  . ת"וכמשנ, רתוהקט

  - ג -

 :על הקשר בין ברכה לקטורת
  "ברכותיהן של ישראל כקטורת הם לפני"

הראשונים שלפי משמעות דברי בחלק הראשון של מאמרנו הראנו 

בהמשך . רתום יש יחס מסויים בין אין כאלקינו לפטום הקט"חוץ מהרמב

וגם הוספנו בהן , חס הזהגישות להבין טיבו של היכמה המאמר הצענו 

ציצים ופרחים לאור דעת הראשונים שקישרו בין אין כאלקינו לחיוב מאה 

רעיון הבוקע ועולה מבין השיטין הוא שהיחס שבין אין כאלקינו . ברכות

  ". קטורת"ל" ברכה"רת מראה על יחס כללי בין ולפטום הקט

ראיתי לעמוד על , "פרפראות לחכמה"ובגדר , להשלמת הענין

לרבינו יעקב ממרויש מבעלי (ת מן השמים "ליצה נפלאה המופיעה בשומ

) 'שאלה מ(השאלה שם . המלמדת על הקשר שבין ברכה לקטורת) התוספות

על שאלה זו . מ אם טוב המנהג לברך או לא"ח וחוה"אמירת ההלל ברבדנה 

ברכותיהן של ישראל הודעתיך כי ): "שאלה מ(באה התשובה בלשון זה 
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 שכר ברכה  ענין– "כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת"רמז בפסוק 

כף אחת עשרה זהב מלאה "נראה שמקור מליצה זו הוא בפסוק 

. בחולין פז' ויבואר בהקדם סוגיית הגמ. הנשיאיםחנוכת שבפרשת " קטורת

 וכיסה דם חיה לאחר ששחטו חבירו ובכך מנע שמסופר שם על מי שקדם

ג לשלם לחבירו עשרה "וחייבו ר, מחבירו מלקיים מצות כיסוי ומלברך עליו

שם נסתפקו אם שיעור זה הוא שכר מצוה או שכר ברכה ' ובגמ. זהובים

ברכות או כגון שחטף מצוה ' מ מחבירו שיש בה ד"מ במי שחטף ברכה"ונפק(

' הרי מבואר מדברי הגמ. שהוא שכר ברכה' ומסיקה הגמ) שאין בה ברכה

    14.שוה עשרה זהובים" שכר ברכה"ש

מביא רמז ששכר ברכה הוא ) 'סימן ד(ה "והנה בארחות חיים להרא

פ שאין ראיה לדבר זכר "ואע: "ל" וז–"  עשרה זהבכף אחת"עשרה זהב מלשון 

ך  שחייב אדם לבר15ף ברכות"אחת מכ' פי' כף אחת עשרה זהב'לדבר שנאמר 

ה במה "סימן קח ד(ז מבואר בספר כלבו "עד." בכל יום שוה עשרה זהב

מצינו רמז שכל ברכה שוה עשרה זהובים שנאמר כף אחת עשרה ): "מכסין

זהב מכאן סמכו שכל ברכה שוה עשרה זהב מגופיה דקרא דידעינן שחייב 

אדם לברך מאה ברכות בכל יום והיינו דאמר קרא אחת מכף ברכות עשרה 

ת ובספר שולחן של ארבע לרבינו בחיי "ע בספר מושב זקנים לבעה"וע." (זהב

  .)ל"כ רמז הנ"שהביאו ג

 הרי שהקיש –" מלאה קטורת"ז סיום הפסוק "מעתה מה יומתק לפ

 וכאילו בא לומר –הכתוב ענין הברכה ששוה עשרה זהובים לקטורת 

                                                                                                           
ושם משמע שעשרה זהובים , כ ברייתא זו בקשר לסיפור אחר"שהובאה ג: ק צא"ב' עיין בגמ) 14
והנה הראשונים . ך שם"ב ובש"מ סימן שפ"ובחו, יד:ם חובל ומזיק ז"ברמב' וע". שכר מצוה"נחשב כ

זהובים הוא שיעור קצוב או ' האם שיעור י: ומכללם,  האריכו לדון בסוגיא זו בכמה עניניםוהפוסקים
האם יכול החוטף לפטור עצמו , האם שיעור זה הוא מדינא או מקנסא, שהכל לפי ראות עיני הדיין

ל במקום שהנחטף ענה אמן על הברכה "אם יש חיוב הנ, י מה שיתן להנחטף ברכה אחרת"מלשלם ע
ל גם בברכות "עוד דנו הראשונים אם שייך חיוב הנ. מן המברךיותר ל שגדול העונה אמן "ייכיון דק

וכתבו . ת או מילה"שאינן שייכות במיוחד לעושה המצוה כי המצוה שייכת לכל ישראל כגון קריה
 לא מיבעיא אם הוא חיוב קנס כיון דלא עבדינן -ז אין מגבין עשרה זהובים "הראשונים שבזה

ק שלפני שדן "ש לב"ביש' וע. ו אלא אפילו אם הוא חיוב מדינא כיון שאין בו חיסרון כיסשליחותייה
ע בארוכה "וע. ש"ע, כתב אגב אורחא כי מנין עשרה זהובים הוא סוד הגנוז, ל"בכמה מנקודות הנ

  .סימן טז שדן הרבה בסוגיא זו של שכר ברכה' ת יכין ובועז חלק ב"בשו

  ).100(יעלה לך מאה ) 80(א "עם מספר פ) 20(ף "ר כהכוונה היא שאם תצרף מספ) 15
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ל באור זרוע הלכות כיסוי הדם "ד מצאתי כמעט כדברים הנ"ובס

שוחט 'זהובים מהכתוב ' ועוד מביא שהברכה שוה י: "ל"וז, )ט"סימן שצ(

עורף כלב מעלה מנחה דם חזיר מזכיר לבונה השור מכה איש זובח השה 

במקום שחיטת השור מכה איש וכן כולם עד במקום אזכרת ' פי' מברך און

אלמא שהברכה שקולה , לבונה מברך און הא אם לא ברך און שפיר עביד

למה ' כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת'נשא ' כהזכרת הקטורת וכתיב בפ

וברכה שוה "] חשובה כברכה"ל "י צאול [עשרה אלא כיון שהקטורת חשובה

כך קבלתי , עשרה זהב גם כף שהוא צריך קטורת צריך שיהא בו עשרה זהב

  ".י החסיד"של רמפיו הקדוש 

  "כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת" ברכות בפסוק 'קעוד רמז ל

, ל"בפסוק הנשנרמזה ומדי דברנו על ההשוואה שבין ברכה לקטורת 

ל "ש שוואב זצ"בספר מעין בית השואבה להגריש לציין דבר נפלא שראיתי 

י "ג ע"י בפסוק זה שהגמטריא של קטורת עולה תרי"לבאר מה שמביא רש

: ל"ז הרב שוואב זצ"ותמה ע. ק"ר ד"ש ג"ת ב"א"ד "ע' באות ד' תחליף אות ק

ת העולה מספר "ף העולה מאה לאות דל"איזה שייכות יש בין אות קו"

ת יש בו רמז לענין מאה ברכות כי " בדלף"ומבאר שם שחילוף קו." ארבעה

מנין (כלול במספר ארבע ) 'מנין ק(התורה באה לרמז ששורש המאה ברכות 

סוגי ' מ יש ד"דאף שרוב הברכות הם מדרבנן מ, האחד. וזה משני פנים, )'ד

ת ברכ, ")מואכלת ושבעת וברכת"שנלמדת  (ת המזוןברכ: ת שהם"ברכות מה

ברכת הפרשת , ")קרא הבו גודל לאלקינוא' כי שם ד"שנלמדת מ (התורה

 וכמו שדרשו שם "לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי"שנלמדת מ(מעשר 

, ")ולעבדו בכל לבבכם"כ "ת וכמש"כי תפילה מה(ברכות התפילה , )יבספר

 הברכסוגי ' נמצא שכל מאה הברכות הכוללות ברכות מדרבנן שורשן בד

: מצוות דאורייתא שהן' ת דושבכל ברכה נכלל, שנית. שהן מדאורייתא

נמצא שכל ברכה , "ובו תדבק", "לעבדו בכל לבבכם"', יראת ד', אהבת ד

  . ד ספר מעין בית השואבה"כ תו"ע, ענינים' מהמאה ברכות כוללת אלו הד

דמה נפלא הדבר , ונראה להוסיף נופך על דבריו לאור האמור

י תחליף " עדוקא ללמד על ענין מאה ברכות" קטורת"שבחרה התורה בתיבת 

כ "ג וכמש"מלבד מה שלפי החילוף עולה כמנין תרי(ת "ף לאות דל"אות קו
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  רמז לשיעור עשרה זהובים וליחס שבין ברכה לקטורתעוד 

 שהברכה שוה עשרה ז הובא עוד רמז" האווהנה בתחילת דברי

ושני צמידים ' ויקח האיש וכו"כ בפרשת שליחותו של אליעזר "זהובים ממש

ותימה דמה לשון הוא : ל"וז, )יב:בראשית כד" (משקלםעל ידיה עשרה זהב 

ואשים הנזם על אפה והצמידים 'כדלקמן ' וישם הנזם על אפה'ל למכתב "זה ה

אלא לומר לך שלא לשם מתנה נתכוין אלא אמר העבד בלבו זאת ' על ידיה

' אלקי אדני אברהם' ויאמר ברוך ד'גרמה שאני עתיד לברך את השם כדכתיב 

יתן לה עשרה זהובים שכך קבלתי מאדוני אברהם שהברכה הלכך יש לי ל

להודיעך ' חסר י' ואשם הנזם על אפה'ותדע דלקמן כתיב . שוה עשרה זהובים

  16."שאותה השימה לא היתה לשם מתנה אלא לפירעון הברכה

תוך רמז זה של האור זרוע ניתן לעמוד על ההשוואה מונראה שגם 

ן אליעזר לרבקה שני הצמידים שהרי מלבד מה שנת, בין ברכה לקטורת

כן נתן לה נזם זהב על ל "כנשמשקלם עשרה זהובים לרמז על ענין ברכה 

על "ולשון , "ואשים הנזם על אפה) "מז:כד(כ בהמשך הפרשה "אפה וכמש

והוא , )י:דברים לג" (ישימו קטרה באפך"כ "יש בה רמז לקטורת וכמש" אפה

  . כידוע, יך לאףמשום שענין הקטורת מורה על חוש הריח השי

הדבר ברור שבהשוואה זו בין ברכה לקטורת טמונים סודות עמוקים 

ומה שנתבאר כאן אינו נוגע לעיקרן של דברים ואינו אלא , מסתרי התורה

ל שאפילו שיחת חולין "אמנם מאחר שלמדונו חז". פטפוטין דאורייתא"בגדר 

שונים קדושי כ שהרמזים שהביאו הרא"כ וכש"ח צריכה לימוד הרי כש"של ת

  17.יראנו נפלאות מתורתו' וד. וללמוד אנו צריכים, עליון הם בכלל זה

 
: ק צא"ע בתורת חיים לב"וע, כ בספר שולחן של ארבע לרבינו בחיי"רמז מעין זה מובא ג) 16

  .)ושם ביאר שהיא גרמה לו לברך ברכת הנהנין על המים. (ובבן יהוידע לחולין פז

רכה הוא על כל סוג ברכה לבסוף יש לציין דאף שבפשטות נראה שהיחס בין קטורת לב) 17
הנה מלשון רבינו , )ת מן השמים בקשר לברכות ההלל"והמליצה המשוה ברכה לקטורת מופיעה בשו(

  .ש"ע, משמע שיש יחס מיוחד בין קטורת לברכות הסעודה) ערך ברכה(בחיי בספר כד הקמח 



  טאהרב אפרים גרינבל
 ס רבבות אפרים"חמ

  *והוא רחום לפני מעריבמנהג אמירת 

  טעמים לאמירתו

סדר תפלת ערבית אומר והוא רחום : "ז"ח סימן רל"עיין בטור או

ותקנו לאומרו לפי שבשחרית ומנחה יש תמידין שמכפרין אבל ערבית 

ויש אומרים לפי שנהגו ללקות , שאין תמיד לכפר תקנו לומר והוא רחום

ות מתכפר להם לכך נהגו לומר אחר ערבית לאחר שחטאו כל היום ובמלק

 ופ בשעת המלקות כי יש ב"המלקות והוא רחום וגם מפני שאומרים אותו ג

בית יוסף ב' עיו." ל תיבות כמנין המלקות"פעמים טשלש ג תיבות הרי ל"י

ראוי לומר והוא רחום לפני  שביאר כוונת לשון הטור דלדעת היש אומרים

, ז היו מתכפרים"ת הכנסת שעימעריב דהיינו לאחר גמר ההלקאה בבי

כ "אתי ג" 'פ בשעת המלקות וכו"וגם מפני שאומרים אותו ג"כ הטור "ומש

ל אלא שרצה להוסיף עוד טעם לקשר בין פסוק והוא רחום "א הנ"כדעת הי

ט "פ כמנין ל"למנהג המלקות והוא זה שהיו רגילים לומר פסוק והוא רחום ג

בפרישה ' ועי. [ד"ייב מלקות בבד מלקה את מי שנתח"תיבות בשעה שהיה ב

: פ בשעת המלקות"שביאר עוד בטעם שבחרו לומר פסוק זה ג) 'ק ג"ס(

כ "מלאחריו אשלישים ' ובמלפניו ' ש איל שהיו מלקין אותו של"משום דקיי"

  ".] לקיםח' גל נחלקהיה 

טעמים לאמירת והוא רחום לפני ' פ מבואר מדברי הטור ב"עכ

ערבית אינה מכוונת כנגד קרבן תמיד כמו משום שתפילת '  הא–מעריב 

כ בין מנחה "משום המנהג שהיה נהוג ללקות בביה' והב, שחרית ומנחה

   .]טעמים אלו בשם ספר המנהיג' באבודרהם שהביא ב' ועי[ .למעריב

ועיין בבית יוסף שם בהמשך דבריו שהביא מהכלבו תוספת הסבר 

א רחום בתפילת ערבית ים והורומאלמה : "ל"וז, בטעם אמירת והוא רחום

לעולם לא לן אדם בירושלים ובידו עון שתמיד ] בתנחומא[משום דאמרינן 

תמיד הערב מכפר עונות היום ולכך תקנו והבוקר מכפר עונות הלילה 

נו ם ולילה שחרית אמום שיכפר עונותינו יוקערבית ושחרית לחלות פני המ

א רחום בתפילת ולכך תקנו לומר והו' כו קדושה ויאומרים אותו בסדר

תמידין והיו מקריבין כ בשחרית ומנחה שבאותן תפילות היו "ערבית משא

                                                                                                         
. ב"דשבועות תשס' ל הלכה לעולמה יום א"אפרים נחמן ז' נ רעיתי מרים בת ר" לז*
 .ה"תנצב
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כ "אמנם מש. ד טעם הראשון של הטור"עיקר דברי הכלבו הם ע

, משמע לכאורה שהוא טעם נוסף" 'ועוד שכל היום אדם חוטא וכו"כ "חא

כף ע ב"וע( .והיינו שאומרים פסוק והוא רחום בתורת וידוי בסוף היום

   .)'ז סעיף א"רל ובסימן', ה סעיף קטן ה"החיים סימן רל

 והוא רחום קודם תפילת מעריב  שכח לומרונראה פשוט שאם[

ת רבבות "בשווכן העלתי , וור ולאומרולא צריך לחזלעיכובא דאין זה 

  ].עיין שם ח"סימן קע' חלק הבו', ה אות ז" סימן מ'באפרים חלק 

  בלילי שבת ויום טוב

 שבת יבלילהמנהג המקובל הוא שלא לומר והוא רחום , כידוע

ז שהביא בזה חילוקי מנהגים שבספרד כן "ח סימן רס"ועיין בטור או. ט"ויו

י לפי הטעם שכתבתו: "ז הטור"וכתב ע, םאומרים ובאשכנז אין אומרי

  ". ראוי שלא לאומרו בשבתמלקות למעלה שאומרים אותו בשביל ה

ועוד נסתפקנו על שיש : "ל"ד וז"ת מן השמים סימן ע"בשו' ועי[

ובהגהות להרב ראובן ". (' מקומות שאומרים בליל שבת והוא רחום וכו

והשיבו שם שלא לומר .) כ בזה"מרגליות שם הביא תשובות הגאונים שדן ג

בהגהותיו של הרב ראובן מרגליות שציין לדברי הטור ' ועי. והוא רחום

ה מזידיטשוב שנהג שלא לומר והוא רחום גם "צ מהרצ"ל והביא מהגה"הנ

  .]ש מאותו הטעם שכתב הטור כיון שאין מלקין אז"במוצ

 שכתב שמנהג אשכנז שלא ה"ז סק"רל' אליהו רבה בסיועיין ב

היש אומרים שהובא בטור לפי טעם ש רק "רחום בליל שבת אלומר והוא 

לפי שאין מלקין משום שהיו מלקין לפני מעריב וממילא שבשבת אין לומר 

לפי שבשחרית ומנחה אבל לפי הטעם הראשון שהזכיר הטור , 'בשבת וכו

ט ראוי "גם בלילי שבתות ויויוצא שערבית ולא יש תמידין שמכפרין 

יו כתב האליהו רבה שאין ראוי לומר והוא רחום אמנם בסוף דבר .לאמרו

   .ש"ע, פ סוד"בלילי שבת ע

ה י הט"ויוובליל שבת " :ז"פרי מגדים במשבצות זהב סימן רלל ה"וז

אותו ין אומרים מ א"ומ, מרו כי אין איברי חול קרבין בשבתוראוי יותר לא

מה יחממונין בגיהנם אף ומשחית ו' מ ג"ר בשם מ"בא' ועי ,שבתדבערבית 
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ועוד שכל היום אדם חוטא "ד "והנה לפי טעם שנזכר בכל בו בסו

. ש"יש לכאורה מקום להסתפק אם ראוי לאומרו בליל שבת וכן במוצ "'וכו

לקמן מה שהבאנו ' ועי. הדבר תלוי באם יש לומר וידוי בשבתואפשר ש

  .ת הלכות קטנות"משו

 ט "אם יש להשמיט בשבת ויו
  פסוק והוא רחום גם בשאר התפלות

ט בשאר "ולענין אם יש להשמיט פסוק והוא רחום בשבת ויו

יהי "וב" הודו"כגון בסדר הקרבנות ובפסוקי דזמרא ב(מקומות שבתפלה 

כף החיים ב' עי. הרי נחלקו בזה גדולי האחרונים) דסדראובקידושא " כבוד

 והוא קץ בסידורו שאין לומר פסו"רב יעבשהביא מה' הק "ז ס"בסימן רס

כמה הביא מגם ו ,רחום בשבת ויום טוב בפסוקי דזמרה ובסדר העבודה

ץ "שאלת יעב(כ בתשובותיו "י עמדין האריך ג"והגר .ספרים שכן אומרים

סימן ' חיים שאל חלק בת "א בשו"החידו, ח שלא לומרלהוכי) כ" סימן קב"ח

ת הלכות "שובו. בפתח הדביר שהאריך לדון במחלוקת זו' ועי. חולק עליו' ו

מלומר והוא רחום בשבת שביטל ומה : "ל"וז, כתב ב"סימן קע' בקטנות חלק 

דכתיב  שצריך להתודות בכל יום ובכל רגע ואין שום חשש תי הוכחיאנ

א "ימן רפסועיין במגן אברהם ריש  ". נגדי תמידיתוחטא) נאתהלים (

בפסוקי דזמרה מלבד ביום ' וגא והוא רחום ו"יש מקומות שא: "שכתב

' ק ג"ז ס"ח סימן רס"ע בשערי תשובה או"וע." ם שאומרים אותוהכיפורי

ל "זצם "מהרשדעת תורה להגאון ע ב"עו .כ חלוקי מנהגים בזה"שמביא ג

א שאמירת והוא רחום בשבת "ת הרשב"שושהביא מ' ח סעיף ג"סימן רס

  . ט תלוי לפי המנהג"ויו

כתב בספר אשל אברהם להגאון והנני להעתיק כאן מה ש

החדש על רות כתוב שלא ' בזוהר הק: "ל שם"ז וז"מבוטשאטש סימן רס

תמיה על ידי זה ' ויש בספרים הק, בשבת קודש' לומר פסוק והוא רחום וכו

ואולי אין הכוונה בזוהר , הודו ודסידראעל המנהג שאומרים בפסוקים ד

למנוע האמירה רק הנהוגה לומר תחילת הלילה במעריב ובפרט ' הק

כ אין "ומצד לשון כפרת עון ג' ק שהוא רחמים על הנדונים וכו"במוצאי שבת

' חשש כיון שאינו אומר על עצמו בפרט ולא נזכר שם פעם בני ישראל וכו

כלל גם אם נזכר על עם בני ישראל וכנראה שבקורא פסוק אין חשש מזה 
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שיש ) 'ד סימן י"ח(ת מנחת אלעזר "כ בשו"שוב ראיתי מובא מש[

   .]וש טעמ"ע" יהי כבוד"ולא שב" הודו"לדלג פסוק והוא רחום שב

  ביום הכיפורים

בספר עיין , ולענין אם אומרים והוא רחום בליל יום הכיפורים

שנקט ) צ"ק' ועמג " קס'עמ' חלק א(ט "ט גאגין ס"להרב יוכתר שם טוב 

ש מה שכתב "עיי(כ אפילו כשחל בשבת "בפשיטות שיש לאומרו בליל יוה

: ל"כתב וזש' ה סעיף ז"בכף החיים סימן רלאמנם עיין  .)ו"באריכות באות כ

אין אומרים והוא רחום כ "ה בליל יוה"דה' פקודי אות א' וכתב בן איש חי פ"

סימן (ועיין בטור בהלכות יום הכיפורים  ".ש"ואפילו כשחל בחול ועיי

ז כתב "וע, שלאחר ברכת שהחיינו הביא לומר והוא רחום בלי חולק) ט"תרי

לא הוא שנהגינו מכידוע . א והוא רחום"שהמנהג שא) ק ה"ס(בדרכי משה 

  .  לא שנא שבת לא שנא חולליל יום כיפורוהוא רחום בלומר 

 אופן אמירת והוא רחום לפני מעריב

אמירת והוא רחום קודם ד הדעות השונות בענין "נתבאר בסהרי 

ומקצת ,  בלילה וביוםבשבת ויום טובאי אמירתו ו תפילת מעריב בחול

  .מהדברים שנאמרו בנידון

ט שכתב "ט ה"תפלה פ' ם הל"כאן לשון הרמביש להביא , לסיום

' ברכו את ד' בערב כל העם יושבין והוא עומד ואומר והוא רחום וכו"

הרי משמע מלשון ". המבורך לעולם ועד' והן עונין ברוך ד' המבורך וכו

כ "וכך מבואר ג. ץ לבדו אומר פסוק והוא רחום ולא הציבור"ם שהש"הרמב

החזן אומר בקול רם והוא רחום "תב שכ) 78' א עמ"ח(במחזור ויטרי 

ש עוד במחזור ויטרי ”אמנם ע". והציבור שותקים ומטים אזנם לשמוע

' ד"עונין הציבור פסוק " והוא רחום"ץ ב"שכתב שאחר שהתחיל הש

". הושיעה' ד"ם משמע שאין אומרים כלל פסוק "ואילו מהרמב, "הושיעה

אלקיך לא '  רחום דכי אל"עוד הביא שם במחזור ויטרי פסוק נוסף של [

כ בסדור "נמצא ג" הושיעה' ד"והנה פסוק .] ש"ע, "'ירפך ולא ישחיתך וגו

' ד"ו" והוא רחום"הפסוקים של ' וכן מצאנו שסדרו ב, ג לפני מעריב"רע

המנהג המקובל , כידוע. שבפסוקי דזמרא" יהי כבוד"זה אחר זה ב" הושיעה

  .יםץ וגם הציבור אומרים את שני הפסוק"הוא שגם הש



  יונה פרנקל' פרופ
 ירושלים

  עוד הערות למחזור של פסח

הזכויות -ד של כתב עת זה פירסם החוקר רב"בחוברת ניסן תשס

נחום ברונזניק ' הרב דר, בשדה פרשנות הפיוטים ובשאר נושאי מחקר

להלן (מאמר גדול ובו הערות רבות על דרכי הפירוש שלי , א"שליט

יש לשבח . ג"במחזור פסח שזכיתי להוציא לאור בשנת תשנ") המהדיר"

על העמקתו המצויינת ") המבקר"להלן (שבח גדול את הרב החוקר הנכבד 

דבר , ע ואת אהבתו הגדולה אליהן"ביצירותיהם של פייטנינו הגדולים נ

שהוא נדיר הן בעולם התורני והן בעולם המחקר ויהי רצון שזכות פייטנינו 

המהדיר . תעמוד לו לשנים רבות במחקר זה ובמחקרים אחרים שלפניו

 הערותיו של המבקר וכדי לא להכביד על 130מובן בכובד ראש את קרא כ

כתב העת ועל הקוראים רשם להלן את תשובותיו רק למחצית הראשונה 

 25-214שהן ההערות הרצופות לעמודים , ")הערות להערות "65כ(שלהן 

לקורא שאינו מכיר את מבנה מחזור פסח ראוי לומר שבין (ל "שבמחזור הנ

 עמודים גדושים בפיוטים עם למעלה מאלפיים 150 יש כ214'  לעמ25' עמ

כלומר ,  הערות65דברי פירוש של המהדיר ועליהם מעיר המבקר סך של 

  ).שהוא מסכים לנאמר בכל שאר הדברים

קודם להערותיו מבקש המהדיר רשות לסכם את דרכו ואת 

  :מימצאיו וכיצד הוא מבין את הויכוח שבין המבקר לבינו

אמר המהדיר ) ח' עמ(מחזור פסח ל' ראשית דבר'ב .1

שלצורך פירושיו הוא ניסה לראות את דבריהם של כל מפרשי הפיוטים 

מטעמים מובנים אי אפשר היה . שקדמו לו עד שקבע לעצמו את דעתו

, לפרט בפירוש למחזור את הדעות השונות ורק נרשמו עיקרי המסקנות

ן בין המבקר לעומת זאת בדיו. וכמעט תמיד מבלי להזכיר שם של מפרש

למהדיר ראוי להביא לידיעת הקורא שפעמים רבות הויכוח ביניהם אינו 

אלא נקיטת עמדות שונות בהתאם לדעות השונות של הפרשנים הגדולים 

המהדיר הביא להלן בקיצור וברמז את דעותיהם של שלושת . שקדמונו

פליישר באותם ' פרשני אשכנז האחרונים הגדולים ואת דעתו של החוקר ע

  :והרי סימניהם, פיוטים שהוא ההדיר

המפרש האנונימי הותיק שהובא " = מחזור זולצבך"  .א

במשך מאות שנים בדפוסי מחזורי אשכנז הגדולים ומסורותיו מיוסדות על 
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, דנהייםוולף היי' מחזור לכל השנה מהדורת ר= ה "רוו  .ב

ה כמובן הכיר את פירוש המפרש "רוו(א "על פי דפוס רעדעלהיים תקע

 ).במחזור זולצבך ושלפניו

שהוא עצמאי (י בידינגן "פירושו של רמ" = מחזור מץ"  .ג

 .ז"שנדפס במחזור דפוס מץ תקע) ה"לעומת פירוש רוו

' פיוטי ר"פליישר במהדורת ' פירושיו של ע =פליישר   .ד

ד בו מובאת ומתפרשת "רו בספר חנוך ילון תשלשלו ובמאמ" שלמה הבבלי

 ".שיר השירים אמריה צפה"על ידו הקרובה 

בכמה מקומות ניכרים הבדלי גישה בין המבקר למהדיר  .2

המבקר מרשה לעצמו ביתר קלות להציע . באשר לתיקון טקסט קשה

שרואה , תיקון נוסח בעוד שהמהדיר) ללא ביסוס על כתבי יד(מדעתו 

, ש ליברמן בפילולוגיה תלמודית"נ אפשטיין ור"ת ריעצמו חניך אסכול

יהיו יפים ומפתים עד כמה , יימנע עד כמה שאפשר מלהחליט על תיקונים

  .שיהיו

מחלוקת נפוצה יותר בהערות דלהלן היא על הפירושים  .3

תרתי (המבקר דוגל לרוב בפרשנות המילונאית הפשוטה . הלשוניים

לשון מקרא ולשון (ון הקלאסית כלומר הנפוצה במילונים של הלש, )משמע

בעוד שהמהדיר סבור שסגנון הפייטנים הוא מגוון הרבה יותר ) חכמים

'  ולעמ100' בהערות דלהלן לעמ, למשל, יעיין הקורא. וממילא מפתיע יותר

 . ועוד רבות121

ניתן לקבוע בצורה המבקר יוצא כנראה מנקודת המוצא ש .4

סבור , בסגנונו המיוחד, ולכן, פייטניכל ביטוי של פירוש המשמעית את - חד

אין דרכו של  .נסתבך ועוד לשונות כאלה, לא דייק, שהמהדיר השתבש

צרפתית לפיוטים - מתוך עיון באלף שנות פרשנות אשכנזית. המהדיר בכך

החידתיים , הוא יודע מה מגוונת היא קשת הפתרונות לביטויים הקשים

ציע הצעות פירוש עד והמחוספסים של הפיוטים ואינו רואה עצמו אלא כמ

את זאת גם למד המהדיר . שיבואו אחרים ויציעו הצעות נראות יותר

, ל"ר דניאל גולדשמידט ז"ד, מפרשם וחוקרם, מהדיר הפיוטים, מחותנו

זאת היא דרכו . כשהוא דן איתו במשך שעות וימים על פרשנות הפיוטים

 הוא כיון שמובן: "של המהדיר תמיד וכך הוא כתב בראש מחזור פסח
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ש להלן ששים וחמש הערות של המהדיר כאמור י .5

מסקנות . ל"לששים וחמש ההערות הראשונות של המבקר במאמר הנ

 :המהדיר דלהלן מתחלקות לארבע קבוצות

ל נעלם "המבקר הוכיח יפה שמקור במקרא או בספרות חז  .א

 93' ועיין בהערה לעמ(מעיני המהדיר ולכן על המהדיר לחזור בו מפירושו 

אין מימצא זה מדבר בשבחו של המהדיר ובכל זאת . )הנמנית להלן פעמיים

כי כאן מתקדמים אנו ללא ספק , מקרים אלה הם החשובים ביותר בעיניו

  . מקרים כאלה5יש . לפירושי אמת של הפיוטים

שפירושו קרוב , לדעת המהדיר, המבקר הוכיח יפה  .ב

 3יש עוד . לאמת יותר מפירוש המהדיר ולכן חוזר בו המהדיר מפירושו

  .8הוא ' וב' סך המקרים מסעיפי א. ים כאלהמקר

המהדיר סבור שגם פירושו וגם פירוש המבקר מתקבלים   .ג

הם שקולים בקירבתם לאמת ויש להתחשב בשניהם כאפשרויות , על הדעת

 . מקרים כאלה3יש . הפירוש לפיוטים

, על פי דרכי הפירוש הנקוטות בידיו, המהדיר סבור  .ד

קר רחוק יותר מן האמת ושאין הצדקה שפירושו הוא הנכון ושפירוש המב

) 65מתוך  (55המהדיר מצא . להביאו לא כפירוש יחיד ולא כפירוש שני

 .מקרים כאלה

עשרה - מכאן שלדעת המהדיר המבקר היה יכול להסתפק באחת

המהדיר מודה לו עליהן מקרב לב ובזה תרם , ל"ג הנ- ההערות שבסעיפים א

 .יםהמבקר תרומה לא מבוטלת לפירושי הפיוט

*  

  :והרי הערות המהדיר להערות המבקר

בניגוד לדעת (לפי המשך דברי הפייטן בבית זה סביר הוא : 25' עמ

גם לדעת , ה וכן הוא"שהפייטן עוסק בבריאת האור וכן פירש רוו) המבקר

  .2שורה , 73' להלן במחזור עמ, המבקר
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ה שיש לגרוס " המבקר מקבל את דעת מחזור זולצבך ורוו:30' עמ

ואפשר , ים והמהדיר קבע על פי כתבי היד שיש לגרוס שלוחיםשלוה

. ויש לקבל את הגירסה הקשה יותר) בקריאת כתבי היד(שהמהדיר טעה 

כיום ראוי להוסיף שלפי מימצאי .  בוודאי הצדק עם המבקר795' בעמ

המילון ההיסטורי של הלשון העברית שהתפרסמו כעת במאגר המידע 

י המאוחרים השתמשו בצורה "יטני אכבר פי, הממוחשב של המילון

  ".שלוהים"

). פנים ועיניים( המלה גיהים סובלת את שני הפירושים :32' עמ

יפה יותר אך הביטוי של , ה"שהוא פירוש רוו, אפשר שפירוש המבקר

  .על פירוש המהדיר אינו מוצדק" בטל"המבקר 

הוא כינוי " רזה" המבקר מסכים לפירוש המהדיר ש:38' עמ

אלא שהוא מפתח אטימולוגיה משלו שהיא חריפה אך אינה , לשמיים

  .מקובלת במילונים

. המהדיר הודה שאינו יודע לפרש את השורה. ה נועדו"ד: 39' עמ

  .פירושו של המבקר דחוק ולדעת המהדיר מוטב להימנע מפירוש כזה

אין לתורה קשר לליל פסח "דברי המבקר . ה צווי" ד:39' עמ

ולא על ליל " (נדדה שנת המלך"ר מדבר על ליל תמוהים שהרי הטו" מצרים

הרמז של המבקר לפסוק . למד מרדכי תורה, כידוע, ובו) פסח מצרים ממש

נכון והוא נעלם מדעת המהדיר אך פירוש המהדיר נשאר " צווה ישועות"

  ). נמנתה הערה זאת פעמיים5ולעיל סעיף (על עומדו 

והדרשה מאיכה  פירושו של המבקר הוא הנכון ללא ספק :40' עמ

  .רבה נעלמה מעיני המהדיר

 פירושו של המבקר הוא לכאורה הפשוט והבולט לעין :66' עמ

לא קיבלוהו כי אינו מתאים ) פליישר, ה"רוו, מחזור זולצבך(אבל הפרשנים 

  .ובדרכם של הפרשנים הלך המהדיר, להקשר כלל

תמוהה " ת"אין לסטות מפירושו של ר" קביעתו של המבקר :69' עמ

והיא ) עיינו בדברי המבקר עצמו בהקדמתו לספרו פיוטי יניי(קרונית ע

על (מחזור זולצבך מביא כאן פירוש , לדוגמה, תמוהה גם במקרה זה שהרי

המהדיר . וללא כל רתיעה, ת"המנוגד לפירוש ר") תבנית אות יוסף"המלים 

לפרש ) ש הבבלי"ר(קיבל את דעת פליישר המסתמך על דרכו של הפייטן 

  .ונראה שזה הפירוש האמיתי, "תבנית"מלה את ה
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 פירושו של המבקר רחוק כשלעצמו והוא גם אינו מתקשר :70' עמ

 המהדיר פירש על פי המקובל והוא גם ;הנדון בבית זה" כולך יפה"לפסוק 

יניי אינה ' בפיוטי ר" מזובדים"הערתו של המבקר על . המתקבל על הדעת

הוכחה , יניי'  אחר בפיוטי רממקום, מועילה הרבה כי פליישר הביא

  .לפירוש אחר של הפייטן למילה זאת

ב משהו "לא מצאתי בדברי מכילתא בחדש פ. ה שילוש" ד:75' עמ

המהדיר הביא את המשנה באבות רק . כתרים ודברי המבקר תמוהים' על ג

הכתרים ולא היה צריך ' כדי להזכיר את מראה המקום העיקרי לעניין ג

  . רצה לומר יותרלתופסו על כך כאילו

המהדיר שקל בדעתו אם לקבל את פירוש . ה ויתר" ד:75' עמ

והעדיף את הפירוש המתאים , שהמבקר קיבל אותו, ה"מחזור זולצבך ורוו

לפי פירוש המהדיר יש חידוש בסוף הבית ואין . שבטור הבא" אויבי"לביטוי 

  .הוא חזרה בלבד על ראשיתו

וש זה מתחבר יפה לבית ה כי פיר" המהדיר פירש כרוו:81' עמ

ובזה דחה את פירוש מחזור זולצבך שהמבקר , הקודם המדבר על הכוהנים

המבקר גם מתעלם . דברי המבקר על קריאת שמע הם רחוקים. קיבל אותו

ה "ושרוו(מן המסורת הצרפתית המתועדת במנגנון חלופי הנוסח במחזור 

  ".ודיח"במקום " שיח"הגורסת  )וסיעתו כמובן לא יכלו להכיר

 פיוט זה לא ראה את אור הדפוס עד להופעתו במחזור של :86' עמ

. ולכן אין לנו כאן שום מסורת של פירוש) על פי שלושה כתבי יד(המהדיר 

שוקדי מעוזך "לפרש כדעת המהדיר ש: ישפוט הקורא מה דחוק יותר

על פי (משמעו המצפים לך שאתה הוא מעוזם ומנוסם של ישראל " וניסיך

כדעת , או שמשמעו היושבים בבתי מדרשות ובתי כנסיות, )טטז י' ירמ

  .המבקר

אין המהדיר זוכר אם שקל בין המובן מאליו . ה פשטתי" ד:91' עמ

הם גללים של בהמות וכל מילון מביא משמעות זאת של " תרזים"לכאורה ש

על כל פנים הפירוש המקובל על המפרשים ; תרז או לפרש לשון עץ תרזה

יותר אלא הוא פייטני יותר " רחוק"עץ תרזה ואין פירוש זה הוא שהוא לשון 

  .ואת זה קיבל המהדיר ואת זה דחה המבקר

שבהם השתמשו גם המבקר (המעיין במילונים . ה ידיו" ד:91' עמ

ידיו "בביטוי " קשוטות"יוכל להחליט בעצמו כיצד לפרש ) וגם המהדיר

" ישר"המשמע הוא הנראה ולעומתו " אמונה","אמת"המשמע ". קשוטות
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. נראה שכאן יש להעדיף את פירושו של המבקר. ה אני"ד: 91' עמ

, ר קלונימוס לא ידעם"משולם ב' יניי שר' הוא מביא כאסמכתא את פיוטי ר

הידועים ) עיין במילון בן יהודה(א הקליר "וראוי היה להביא את פיוטי ר

  .באיטליה ובאשכנז

עיין ( לא מובן מדוע המבקר דוחה את הצעת המהדיר :95' עמ

" מכשול ומכשילה"ומדוע ) 7693' במלון בן יהודה עמ] בקמץ[ערך תועה 

לדעת המהדיר יש כאן לשון פייטנית ". אינו עשוי לכאן כלל"על אדום 

  .טובה

ה אך המהדיר סבר שכל " המבקר העדיף את פירוש רוו:96' עמ

החומר שמביא המבקר . לדרשה שהוא מביאהבית צריך להתפרש בהתאם 

  .בוודאי נכון וגם ידוע לכול אך לדעת המהדיר אינו שייך לעניין

המבקר מפרש לפי מחזור מץ אך המהדיר . ה בחרתי"ד: 100' עמ

אי אפשר לפרש אלא כמליצה " בחרתני סגל להעמית"סובר שאת הטור 

" להעמית"ולכן ) ז ו' בד" (להיות לו לעם סגולה . . . בך בחר"פייטנית לפסוק 

המבקר מאשים בלעג מסויים את המהדיר שחידש פירוש זה (עם ' הוא ל

' המבקר מפנה לפסוק בדב). ה ונראה למהדיר לסמוך עליו"אך כך פירש רוו

  .כד ב ואין זה מובן

המבקר לא התחשב בדרשה לפסוק הנדון . ה שפר" ד:100' עמ

קשה לכנות ; לפרש לפיהשהביא המהדיר ונראה למהדיר שאי אפשר אלא 

אחרים שבפי " נשתבש"אב לכינויי -והוא בניין" (נשתבש"זאת שהמהדיר 

בלשון חכמים היא " עולמית"הכל יודעים ש: ועוד שם). המבקר על המהדיר

  .אך המהדיר סבר שבלשון פייטנים המשמעות שונה" לעולם"

המבקר משער מה היא דרך הדרשה שדרש . ה צוארך" ד:100' עמ

המהדיר העדיף להביא ; )שאין עליו דרשה במקורותינו(הפייטן על הפסוק 

י "ש ולרמוז בזה שאולי היתה לפני הפייטן ולפני רש"י לשיה"את דברי רש

לא נראה ). כלומר שלא הפייטן חידש את הדרשה(דרשה שאבדה לנו 

  .רות הראויות לבוא בפירוש לפיוטלמהדיר שאפשר לשער בזה השע
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פריה "נ כז ' רומז לא רק לירמ" ירדו לטבח ראמים" הטור :101' עמ

כפי (וירדו ראמים "לד ז ' אלא גם לישע) שהמהדיר הביאו" (ירדו לטבח

נשכח משום מה ) 'הפסוק בישע(וזה ) שהביא במחזור מץ והביאו המבקר

  .על ידי המהדיר

וספק בעיני , ה"שה שמביאה רווהמבקר מביא את הדר: 102' עמ

לא נראה שאפשר להביא ראייה לדברי . המהדיר אם הפייטן התכוון לכך

  ).והמבקר(ה "רוו

א הקליר הכיר את החלק השני של " ספק גדול אם ר:111' עמ

ז " לא לחפש באסתר רבה פ– בניגוד לדעת המבקר –אסתר רבה ולכן מוטב 

  .א הקליר"מקורות לדברי ר

ה והוא לכאורה "ושו של המבקר הוא פירוש רוו פיר:113' עמ

. אך לדעת המהדיר אין הוא מתאים ללשון הפייטנית, הפירוש הפשוט

 במידה רבה אינה לעניין שהרי מדובר שם 97' הפנייתו של המבקר לעמ

  .בפייטן אחר לגמרי

נעלמה דרשה ידועה ) או מקולמוסו( מדעת המהדיר :114' עמ

שלוש הקשות - י אפשר להעלותה בשתיםי לתורה ושבוודא"ר וברש"בב

והמהדיר השתמש בה כבר במקום (מחשב ממאגרי המידע הממוחשבים 

  .ושגיאות מי יבין) י"אחר עם דברי רש

בלשון הפייטנים הוא " ימן"המהדיר ידע ש. ה שור" ד:117' עמ

 184' כפי שכתוב במילונים וכפי שהמהדיר אומר במפורש בעמ, זימן, הכין

המהדיר סבר שאין לפרש כאן כך כי הקרבנות ). בקרכפי שהעיר המ(

כלומר לא נקבעו לפני " (זומנו"ולא " הוכנו"שנקבעו לאחר מעשה העגל לא 

  .תמוה וזאת לשון המעטה" נשתבש"גם כאן הביטוי ). המעשה

משמעו זכה ) קמץ פתח" (צדק"המבקר טוען ש. ה צדק" ד:117' עמ

 לא – בניגוד לדעת המבקר –ר דבר זה אפשרי אך המהדי. בלשון הפייטנים

מ רבינוביץ אינו מוכיח "מה שהמבקר הביא בשם צ(מצא כך בשום מקור 

ומי שצודק " בזכות"ייחשב ל] שני סגולים" [בצדק"כלום שהרי מובן מאליו ש

לכן נראה למהדיר ). הוא גם זכאי ואין צורך לשומרונית בשביל זה

  .יה כאן כמקובלועדיף לומר שמשמעו של צדק יה" לא דק"שהמבקר 

 המבקר חושד שהמהדיר לא ידע את הפירוש של :121' עמ

אך המהדיר ידע וסבר שהערוב לא החריב ולא , בלשון חכמים" להצדות"

שאין , עשה שממה לעולם שהרי קדמונינו פירשו שערוב הוא חיות רעות
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אין הבדל בין פירוש המבקר לפירוש . ה הם אסרום" ד:122' עמ

ולזה קורא (המהדיר אלא שהמהדיר נקט לשון נקייה יותר מלשון המבקר 

א הקליר מוטב לא להביא "בשביל לפרש את דברי ר). ?"ונסתבך"המבקר 

  .את התלמוד הבבלי כי הפייטן לא הכיר אותו

כאן המבקר לא אמר שום דבר גנאי על . ה הם גאו" ד:122' עמ

המהדיר וכנראה הרגיש בעצמו שאין פירושו טוב יותר מפירוש המהדיר 

"). אפשר גם לפרש"ולפיכך חבל שהמבקר לא פתח את פירושו כאן במלים (

דברי מנחת שי שהמבקר מביאם כמובן שאינם מוכיחים כלום על כוונותיו 

  .א הקליר"של ר

 והמהדיר סבור 50 משורה 51בקר ניתק את שורה  המ:124 'עמ

 ולזה 50 מביא את דברי המלאכים שבשורה 51שהטור הראשון בשורה 

  .כמתבקש" עונה על המבוקש"והיא , מתאימה דרשת תנחומא יפה

.  הטור הנדון קשה ונכון שאין פירוש המהדיר מספק:126 'עמ

ולא כהבנתו , ה"המהדיר התכוון בפירושו שבריתות יומם ולילה שמר הקב

) מלשון יקום" (יקומים"דומה שהפייטנים מקפידים להשתמש ב. של המבקר

לכן ). עיין במילונים(דווקא לכל באי עולם ובמיוחד לא על ישראל לבדו 

יש לזכור שהפיוט שרד . הצעת המבקר רחוקה יותר מהצעתו של המבקר

רת פרשנית אחד וכמובן אין עליו כל מסו) צרפתי עתיק מאד(רק בכתב יד 

  .וגם נוסחו אינו בטוח

 בעיני המהדיר הצעת המבקר היא דרשה על דברי :127' עמ

מתועד ועיין " כח החיים"במשמעות " לחלוחית. "הפייטן ולא פירוש להם

  .במילונים

 המהדיר לא הצליח לפרש מילה אחת והעלה השערה :128' עמ

קה ונתן מילה נוספת ללא הצד" משבש"המבקר ; היא משובשת" אולי"ש

רבותינו . פירוש חדש וחלק אך הטקסט הוא של המבקר ולא של הפייטן

  .ליברמן לימדונו לא ללכת בדרך זאת' נ אפשטיין וש"הגדולים י

 הצעת התיקון של המבקר ופירושו חריפים וקרובים :129' עמ

לאור . מדעתו את הטקסט" תקן"מעדיף לא ל, כאמור, לאמת אך המהדיר

  .כל כך" דחוק" אין פירושו הפסוק שמביא המהדיר

  . פירושו של המבקר טוב מפירושו של המהדיר:136' עמ
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 דומה שלא שמענו שהמצרים סחרו בבני ישראל כעבדים :137' עמ

  .ולכן פירושו של המבקר רחוק

לא מובן מדוע המבקר סבור שפירוש . ה רפדוני" ד:142' עמ

האחרונים יחד לדעת המהדיר יש לקרוא את שני הטורים . המהדיר תמוה

פירושו של המבקר אינו . כעניין אחד עם הפסוק הראשון הבא אחריהם

  .שבטור האחרון" רפדוני בתפוחים"מפרש את הביטוי האחרון 

המהדיר סבר שאי אפשר להתעלם מן . ה מצדיקי" ד:142' עמ

. ר וגם בפיוט"שיש גם בב" מצדיקי הרבים"הצירוף של מלאכי השרת ו

והידוע אך  הוא הפשוט, ומר פירושו של פליישרכל, פירושו של המבקר

  .ל"אינו מתחשב בצירוף הנ

 המבקר אולי חושד שהמהדיר אינו יודע את המשמעויות :143' עמ

גם כאן העדיף . שניתנו במקורות ובמפרשים למילה המקראית האמיר

  .המהדיר לראות לשון פייטנית ולא משמעות מילונאית רגילה

ייטן מתכוון לומר שישראל לא ימרדו  צודק המבקר שהפ:144' עמ

אך דבריו המדויקים הם שאדום לא תיחלש עד היום בו ירצה בזה , באומות

כיוון שהפיוט הוא . ה ואת זה פירש המהדיר במדויק יותר מן המבקר"הקב

מוטב להביא את הדרשה משיר ) עיין בדברי פליישר(ישראלי קדום - ארץ

  .ב ולא מן התלמוד הבבלי"השירים רבה פ

ההבדל בין המהדיר למבקר הוא שהמהדיר . ה כולם" ד:145' עמ

, המבקר; "מחודדים"הוא " אחודים"סובר שפייטן מדבר בלשון פייטנים ולכן 

והוא חושד שהמהדיר אינו ) הפשוט(מחפש את הפירוש המילוני , כדרכו

  .יודע מה יש במילונים

נושא המהדיר סבר שאין צורך להחליף את ה. ה לוהט" ד:145' עמ

ואין כאן ) וזאת בעקבות פליישר שגם כן ניקד כך(בשני הטורים השכנים 

דברי ילון אכן נעלמו מדעת . שום דבר דחוק) ולדעת פליישר(לדעתו 

המהדיר מתנחם בזה שבכל זאת .  וחבל164' המהדיר בפירושו להלן בעמ

  .פירש שם נכונה

בר המבקר מפרש על פי פליישר והמהדיר ס. ה שני" ד:145' עמ

  . שהקשר בין שדיים לשתייה מחייב פירוש פייטני יותר

הדרשה , עד כמה שהמהדיר חיפש ובדק. ה ואין מום" ד:145' עמ

אינה נמצאת במקורות ) ב"לו ע' מבבלי סנה(הבבלית שהביא המבקר 
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 המבקר מתעלם מן הטור הקודם ולפי פירושו הטור השני :148' עמ

המהדיר סבר שהטור . לא רק מנותק מן הטור הראשון אלא גם מן השלישי

ואפשר לטעון שדווקא פירושו של המבקר הוא , השני הוא תשובה לקודמו

  .הדחוק

,  העניין קשה מאד ופירוש המהדיר נאמר בלשון אולי:152' עמ

  .ו של המבקר רחוק עוד יותרפירוש. מחוסר ברירה

 הפסוק שמביא המבקר נעלם מדעת המהדיר ואכן יש :153' עמ

  .כהצעת המבקר, לפרש את הטור על פי פסוק זה

מתאים יותר למילה השכנה " עוברו" פירוש המהדיר ל:154' עמ

" נישאה"פירושו של המבקר ל. של המבקר) האפשרי(מפירושו " ונענשו"

  . בפירושו של המהדירמובן מאליו וכלול מאליו

כיוון שהגירסה המסורה היחידה היא . ה נמדדו" ד:155' עמ

אין צורך לתור אחרי דרשה שאיננה , והיא גם מתאימה יפה לטור" נמדדה"

בעוד שדרשת מדרש תנחומא מתאימה בכול , מדברת במפורש על קוצים

  .לדברי הפייטן

א לכאורה הי" אוהליו"הצעתו של המבקר על . ה טובו" ד:155' עמ

כן . אך אין פירוש זה מתאים למבנה הטור, מובנת מאליו וידועה לכול

אלא שעניין קריעת ים סוף אינו , "להעביר"מובנת מאליה הצעתו לפרש 

לכן העדיף ). ואף לא נרמז בפסוקי המקרא שבסופן(מזכר בכל הקטע כולו 

  .המהדיר את מה שפירש בטור זה ולא פירש את הפירוש הפשוט

אפשרית וחסרונה הוא " משען" הצעתו של המבקר על :157' עמ

, ריבוי כללי והוא שהוליך את המהדיר לפירושו' שראוי שיבוא כאן ל

צודק המפרש שצריך להוסיף מקור לפירוש הביטוי . לפיכך העניין שקול

ר "משמעי באיכ-ומוטב היה להביא את המדרש הברור והחד" (יען וביען"

י שמוסיפה את משחק "את מכילתא דרשב, קרכדברי המב, פתיחתא כב ולא

י הברורים "המהדיר כנראה סבר שדיינו בדברי רש"). עין בעין"המלים 

  .הידועים לכול, בפירושו למקרא

גם כאן העדיף המהדיר להניח שהפייטן יצר . ה ומשבר" ד:160' עמ

כפירושו של , הידוע לכול, צורה פייטנית ודחה את הפירוש הפשוט

  .המבקר
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האופי החגיגי של כל המחרוזת אינו . ה בחצרות" ד:160' עמ

מאפשר להניח שהפייטן יעסוק בעניין הלכתי פרטני ולכן פירוש המבקר 

  .הוא רחוק מאד

 גם כאן בחר המבקר במשמע המובן מאליו וידוע לכול :173' עמ

קשה . בעוד שהמהדיר סבר שהפייטן יוצר כאן עיבוד פייטני" מורטו"לפועל 

קר סבר שהמהדיר לא העלה בדעתו את הפירוש הפשוט להאמין שהמב

המהדיר דחה פירוש זה כי לדעתו . הוא מריטת שיער ונוצות" מורטו"ש

) שרוב פיוטיו פורשו רק על ידי המהדיר(יוסף טוב עלם ' הפייטן הגדול ר

  .הולך בדרכים פייטניות יותר

 המבקר סבור שהפייטן רוצה לומר שמותר למחות את :176' עמ

המפורש עם הקרבת קרבן השעורים כדי שבני הזוג יוכלו שוב השם 

ולדעת המהדיר המליצה ") להחזיר את ההזדווגות"בלשון המבקר (להזדווג 

אומרת שהשם המפורש יימחה כדי לשום שלום בין " להדביק זוג מופרש"

משמעו " מופרש"יהיה משמעו לחבר באהבה ו" להדביק("איש לאשתו 

  .קורא מה מתאים יותר לדברי הפייטןישפוט ה). מובדל בשנאה

אינו יכול " גידלה בניחוחיו" אין זה מובן מדוע הביטוי :177' עמ

במשמעות "אינה , כטענת המבקר, להתפרש גידלה בשביל ניחוחיו ושזאת

הוא דרשה על דברי הפייטן ולא , לעומת זאת, פירושו של המבקר". הלשון

הדרשה שבתנחומא לדעת המהדיר אי אפשר להתעלם מן . פירושו

לשמש "המובאת על ידי המהדיר כדי לפרש את הביטוי של הפייטן 

  .והמבקר התעלם ממנה" בשרביטו

המבקר מתעלם מן ההקשר של ) א. ( יש כאן שני עניינים:180' עמ

הפייטן מדבר בכל המחרוזת על ישראל בדרכם לים . הטור והמחרוזת כולה

וזה , הוא שלחני ממצרים" יהגיחנ"סוף לאחר שיצאו ולכן כמעט ודאי ש

אבל " יוון טיט לבניינו"הפייטן אומר ) ב. (בניגוד לפירושו של המבקר

בפיוט שייך " טיט"כיוון שברור ש". מטיט היוון"במקרא הצירוף הוא 

כלומר הפייטן הפריד , משמעו הבור המצרי" יוון"סבר המהדיר ש" בניינו"ל

המהדיר אמר (ין זה אינו בטוח עני). בהופכו את סדר המלים(בין יוון לטיט 

אך הוא מסתבר כי פייטן אנונימי זה מחוכם מאד כמוכח ") ונראה"בזהירות 

  .מן המחרוזת כולה

 הצעת המבקר טובה ואין צורך בתיקון הטקסט כי געים :184' עמ

  .בה במידה טוב פירוש המהדיר. יכול להתפרש כיגעים בלשון הפייטנים
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ה וטענת המבקר " זולצבך וכרוו המהדיר פירש כמחזור:212' עמ

אינה טענה שהרי הפייטן חוזר ) שאין זה משתבץ יפה בתוכן המחרוזת(

. על בקשתו לפתוח בתפילת הטל") רשות"שהוא (כמה פעמים בפיוט זה 

  .פירושו של המבקר אינו טוב יותר מן הפירוש המקובל ואין צורך בו

למהדיר  ראהה ולא נ" המבקר פירש כמחזור זולצבך ורוו:214' עמ

אין זכר לגלות וצרות אלא שוב ושוב מדבר בשבח " רשות"כי בכל ה

שאי אפשר ששליח הציבור (פירכת המבקר . הקהילה הלומדת תורה

 הוא מבקש 10אינה פירכה שהרי בשורה ) יתפלל רק בעד לומדי התורה

אלא רצונו לומר אלה ? וכי את הישישים בלבד יחון; לחון את הישישים

  .ה ואלה הראויים להיות לנים בתורהיות ישישים בתורהראויים לה



 ביקורת ספרים



  יל'הרב חיים אנג
 ישיבה אונברסיטה, ך"מרצה לתנ

  ) שני כרכים (עיונים בפרשות השבוע
  הרב אלחנן סמט

 )ב"תשס(במעלה אדומים " מעליות"הוצאת 

  הקדמה

צמיחת הפופולריות בדרך הלימוד שהרב שלום כרמי מכנה 

קריאה  1.משנה גשתינו אל הטקסט הקדוש ביותר שלנו" תיאולוגי-ספרותי"

ת בצירוף הדגשת המשמעו, צמודה וזהירה המתחשבת בכל פרט ופרט

ההנחות , בנוסף לכך .הן מאבני היסוד של גישה זו, הדתית של כל הקטע

ל והפרשנים "עיון מעמיק בדברי חז) א :עליהן מושתת דרך לימוד זו כוללות

הבנת דברי המקרא בתוך הקשר ) ב'; המסורתיים כהכרחיים בהבנת דבר ה

   .הספרותי וההיסטורי

לשם הגנה על כלומר ,  רק כתגובהכרמי מדגיש שלימוד הבא' ר

גורע מלימוד , )במיוחד מהביקורת המודרנית(התורה מהתקפות מבחוץ 

, כשאנו מגלים פנים שונים בטקסט; סופי-ואין', המקרא היא דבר ה .אותנטי

אם בתוך לימודינו יימצא איזה תירוץ  .אנו מעמיקים את הבנתינו בו

  .מה טוב ומה נעים, לביקורת

, רצוג ליד ישיבת הר עציוןרבנים ומלומדים המרצים במכללת ה

שיצא לאור , ביטאון לעניני מקרא(ותורמים אחרים לביטאונים כמו מגדים 

הם חלוצי המחנה , נון- ובראשם הרב יואל בן, )ו"לראשונה בשנת תשמ

אחת  .בתקופה האחרונה" תיאולוגי- ספרותי"בהפצת דרך הלימוד ה

י הכרכים מפרי התרומות החשובות והמצויינות עד עכשיו בדרך זו היא שנ

כרכים אלה מבוססים  2.עיונים בפרשות השבוע, עטו של הרב אלחנן סמט

אשר במעלה " ברכת משה"על שיעורים שהעביר הרב סמט בישיבת 

לק ח(ובקהילתו בכפר עציון , במכללת הרצוג ליד ישיבת הר עציון, אדומים

   3.)4 ודעמ, א

                                                                                                          
 A Room With a View, But a Room of Our Own", in Modern", הרב שלום כרמי) 1

Scholarship in the Torah: Contributions and Limitations, ed. Shalom Carmy  
(Northvale, NJ: Jason Aronson Inc., 1996) ,1-38 'עמ.  

: מעלה אדומים(בעריכת אייל פישלר , )שני כרכים(עיונים בפרשות השבוע , נן סמטהרב אלח) 2
 .כל הציטוטים במאמר זה מתייחסים להעמודים בכרכים אלה). ב"תשס, הוצאת מעליות

ס במסגרת בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת "עיונים אלו יצאו בכתב לראשונה בשנת תש") 3
 ).4עמוד , חלק א" (ספר עברו הדברים עריכה ושינוייםלקראת הוצאתם ב . . . הר עציון
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הוא  .ווגם את שיטת, סמט מפרש את התורה' ר, בעיונים אלו

מסביר באופן מתודי איך הטכניקות שלו מנחות אותנו להבנה עמוקה 

, מקיפים וברורים,  עמודים לכל אחד10-20באורך , עיוניו .בטקסט

 .ומצוטטים בהם עיונים אחרים בתוך ספריו המשתמשים בטכניקות דומות

דרך הצגתם של הדברים משאיר אצל הקורא הרושם שהוא שומע שיעורים 

  .והמאפשר לו להתקדם בעצמו בדרך לימוד זו, ם קשר ורציפותשיש ביניה

  עקרונות מתודולוגיים

מפרשי , תורה שבעל פה .המחבר שם את הטקסט המקראי במרכז

וכלים ספרותיים תורמים לא , תעודות ממזרח הקדמון, המקרא והוגי דעות

 אבל הרב סמט מדקדק ומקפיד להעריך את הכל כנגד –מעט לניתוחים שלו 

ך בהדרכת "המומחית בלימוד התנ, ל"זנחמה ליבוביץ ' פרופ .סט עצמוהטק

דאגה שמא ההדגשה שלה בהוראת דרכי הפרשנות , המדרש והפרשנות

ך בלימוד מפרשי "חלק מקוראי עיוניה להחליף את לימוד התנ תביא

סמט ' ר, ובהדגשתו את הטקסט עצמו, בהצגת עיוניו באריכות 4.ך"התנ

  .ת מטרותיומגלה לעיני הקוראים א

                                                                                                         

הוא משבח את : המחבר דן בענין הפולמוס, בעיון לפרשת בא

ך נגד התקפות הבאות "התגובות ההירואיות של הפרשנים הגדולים בתנ

הביקורת : ובימים אלו, והנצרות, האיסלם, הקראות:  בימי הביניים–מבחוץ 

הם , אף על פי שמפרשים אלו הגיבו מתוך מגמה אפולוגטית .המודרנית

לעתים הם גילו פירושים מקוריים דווקא כתוצאה  .ו לאמיתה של תורהכיוונ

סמט מזהיר שטמונה גם סכנה בחיפוש תירוצים ' בכל זאת ר .מפולמוסיהם

 אפשר לפרש את המקרא בדרך דחוקה ביותר כדי לענות –להתקפות מבחוץ 

סמט נכנס רק בעקיפין ' ר, בעיוניו .)178-179 'עמ, אלק ח(על שאלות אלו 

הוא מזכיר את הביקורת כבדרך , לפעמים .למוס עם הביקורת המודרניתבפו

קורא הספר שאינו מכיר את הביקורת ייהנה מקניית דרך לימוד לא  .אגב

  .פחות ממי שמכיר בענינים אלה

מסורתיים שמנתחים את - המחבר מבקר את החוקרים הבלתי

יקורתיים פרשנים ב" :בלי להסביר את הקטע בדייקנות, הטקסט באופן שטחי

 
אלא לומדים , אין אנו לומדים פרשנות ומתודות פרשניות לשמן, גם בתיכון, בבית הספר") 4

שייהפכו , מפני העיסוק המרובה בפרשנים . . . ואם חלילה תידחה התורה .תורה בעזרת מפרשיה
לימוד פרשני התורה ודרכים , נחמה ליבוביץ." להרי שיצא שכרו המועט של ספרי בהפסד גדו, עיקר

המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות : ירושלים (ספר בראשית: להוראתם
 .1עמוד , )ה"תשל, הציונית העולמית
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 .ובהודאה על האמת, אפיינת ביראת שמיםעבודתו של המחבר מת

, בפרשת נשא .אין הוא נבהל לחפש תירוצים לבעיות חמורות במחיר האמת

 .הוא מעלה את הקושיה בנושא הבכורות במפקד בני ישראל במדבר, למשל

 600,000אם היו  .)מג:במדבר ג( בכורות זכרים 22,273התורה מעידה שהיו 

 מיליוני אנשים במדבר 2.4) רה שמרניתבהשע(היו בערך , אנשים מבוגרים

סמט ' ר )!159עמוד , חלק ב( ילדים לכל משפחה 55 נמצא שישנם בממוצע –

שנסה לתרץ , אילן-מתימטיקאי מאוניברסיטת בר, מצטט מדברי אליהו בלר

סמט אינו מציע ' למרות שר .את הקושיה על סמך המקרא ומדרשים אחדים

תו של בלר אינה עומדת במבחן הוא מוכיח ששיט, פתרון אחר לבעיה

ומשאיר את בעית הבכורות , סמט דוחה את תשובת בלר' ר .הביקורת

ולצפות לכך שכיוון המחשבה שהלך , עדיף להישאר בקושיה" :בצריך עיון

או שמא יימצא באחד הימים , בו מחבר המאמר יזכה בעתיד לביסוס חדש

נכונותו  .)167 עמוד, חלק ב" (פתרון שונה ומאיר עיניים לקושיה חמורה זו

סמט להשאיר שאלות אחדות בלי תירוצים מגדיל את האמינות של ' של ר

  .התירוצים והפירושים שהוא כן מציע במקומות אחרים

הוא מנתח את הטקסט  .המחבר אינו דורש חידוש לשם חידוש

ומוכן להסביר ולקבל דעה או הלכה אחרי שהוא , והדעות הרלבנטיות

הוא , מסעי-בפרשות מטות, למשל .שוטו של מקראמראה את התאמתו לפ

 הסוברים שמשה טעה בהאשמתו –ן ואברבנאל "שוקל את דעתן של הרמב

הטוען שמשה צדק ,  נגד דעתו של בעל עקידת יצחק–את בני ראובן ובני גד 

בעזרת דיון בבחירת  .ועמד בפרץ מול שבטים המוכנים למרוד, בתגובתו

סמט מביא סימוכין ' ר, "מקנה"המנחה ומלת , המלים המדוייקות בפרק

בני ראובן ובני גד פתחו בשמותיהן של , למשל .לדעתו של בעל העקידה

                                                                                                          
 .בלק, קרח, פרשת בהעלותך: למשל, ראה) 5
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  מחקר על המזרח הקדום

- המחבר ער להתקדמות בחקירה הספרותית וההיסטורית

- שלעתים קרובות פותחו על ידי חוקרים בלתי, ך"ארכיאולוגית בתחום התנ

סמט משורשת ' למרות שעבודת ר .י חכמי האומות"ע וגם, מסורתיים

הוא מוכן לקבל את האמת ממי , באמונת ישראל ובמקורות מסורתיים

   6.שאמרה

סמט דן בנושא המוסריות של ' ר, וירא-בעיונים לפרשות לך לך

ן "ק והרמב"וא מצטט את דברי הרדה .הנהגת שרה אמנו נגד הגר וישמעאל

, ברם .)ו:בראשית טז(המאשימים את שרה על עינויה להגר , בפרשת לך לך

המפרשים האלו נמנעים מביקורת כזו נגד שרה בגירוש הגר , בפרשת וירא

כל אשר ", ה בעצמו הסכים לשרה באמרו לאברהם"כי הקב, וישמעאל

  ).יב:בראשית כא" (תאמר אליך שרה שמע בקולה

וגם בפרשת , )32עמוד , חלק א(תחילת ניתוחו לפרשת לך לך ב

 –המושב בחיים ) א: סמט מבהיר ארבעה תחומי בדיקה' ר, )42עמוד (וירא 

הפרשנות ) ב; הרקע ההיסטורי במזרח הקדום שבו חיו האבות ואמהות

הניתוח הספרותי של ) ג; בדיקת המילים החשובות בסיפור, המילולית

ההקשר שבו נתון הסיפור בתוך כלל הסיפורים על ) ד; הסיפור בשלמותו

  .אברהם ושרה

, ן נגד שרה על עינויה את הגר"ק והרמב"בניגוד לביקורתם של הרד

 . . . הגר שפחת שרי: "לעינוי זה סמט מעיר שהמלאך אמר להגר לחזור' ר

המלאך : שים לב .)ט- ח:בראשית טז" (שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה

 אם באמת –וגם הסכים למוסריות העינוי " ,שפחת שרי "עדיין קרא להגר

  .המלאך לא היה מחזיר את הגר למקום העינוי, שרה חטאה

                                                                                                          
 ",'ת נחמה ליבוביץ זה כלל גדול בתור'שמע האמת ממי שאמרה'", ראה גם הרב אביעד הכהן) 6

 .71-92 'עמ, )ט"תשנ (יג לבוגרי ישיבת הר עציוןעלון שבות 
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הסכנה הצפויה בפרשנות מוסרית עולה מהריחוק העצום ביננו 

, אלפי שנים מפרידות בין תקופת האבות לבינינו" :ך"ובין תקופת התנ

סמט מצטט את ' ר .)32עמוד , חלק א" (ופרשנותנו עלולה לנבוע מאנכרוניזם

הגר , אחר הריונה .חוקי חמורבי להבין את מעשי שרה על רקע היסטורי

ק כבר העיר שהגר בקשה לעצמה סטטוס של "הרד(התנהגה כבת חורין 

 כנהוג בחברה בימים –גבירתה שרה רצתה שהגר תישאר שפחה ; )גבירה

ורה שיש הרב סמט מצטט עוד כמה מקומות בת .ההם לפי חוקי חמורבי

שכבר טעמה , הגר 7.ולא לחץ פיסי, "עבדות"משמעות של " עינוי"למילת 

 .של שפחה –ברחה במקום לחזור למעמדה החוקית הקודמת , טעם החירות

 הכל היה לפי חוקי הזמן –שאין בהתנהגותה של שרה מעשה אכזרי , נמצא

 .ההמלאך בדין צוה להגר לחזור אל שרה גבירת, ולכן .ששררו בימים ההם

בן חורין שלא יהיה תחת " ,פרא אדם"הוא גם הבטיח לה שבנה יהיה , ברם

אבן עזרא כבר הסביר את (ויחיה חיים חופשים במדבר , שלטון שום אדם

   .)הביטוי ככה

הקובעים שיש , המחבר שוב מצטט מחוקי חמורבי, בפרשת וירא

 ואז הבן המאומץ יזכה בירושה עם –ברירה לאמץ את בן שפחתו  לאב

בן זה אינו יורש , אם האב אינו רוצה לאמץ את בן שפחתו .בנים מהגבירהה

למרות שהאימוץ של ישמעאל היה  8.וישוחרר אחרי מיתת האב, את אביו

, )ובלעדיה ישמעאל לא היה יורש אותו(י אברהם "תלוי בפעולת אימוץ ע

שרה חששה שמא אחרי מיתת אברהם יתגלעו חילוקי דעות בין היורשים 

שרה רצתה שאברהם יעשה , לפיכך .ה באמת אמר אברהםבשאלה מ

 .שיתוף של ישמעאל בנחלת אברהם- ויכריז על אי, מעשה בירור בחייו

היא לא עשתה , את הגר ואת ישמעאל" לגרש"כששרה צותה לאברהם 

היא פשוט בקשה מאברהם לשחרר אותם כדי להגן על זכות ; מעשה אכזרי

 9,"שלח"קרובה במשמעות ל" רשג"המילה , לעתים .יצחק כיורש יחידי

ויתן  . . "., ששמע לקול אשתו, נאמר על אברהם: ונראה שזהו ביאורה כאן

אבל יש  .)יד:בראשית כא" (אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה

                                                                                                          
 ."וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם", יא:שמות א, למשל, ראה) 7
 ).ו- ה:בראשית כה(אברהם בעצמו נהג ככה בבני קטורה ) 8
כי ביד חזקה , אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה' ויאמר ה", א:שמות ו, למשל, ראה) 9

אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ' ויאמר ה", א:שמות יא; "ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו
 ."כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה, ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה
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' ר, אחרי הסנגוריה על שרה על רקע הנוהג החברתי במזרח הקדום

וגם כבני , סמט מוסיף שהתורה מתייחסת לאבות האומה גם כאנשים רגילים

- תודעה אחת של האישים הפועלים בהם היא ארצית" .ברית מיוחדים

והתודעה האחרת היא , ")המושב בחיים"וביחס לכך חשוב מאוד (אנושית 

תודעה זו מביאה את בעליה לתפיסה שהם אינם  .לוקי- האתודעת הייעוד 

  אלא הם בחירי  – בני אדם רגילים – אישים פרטיים

תודעה גבוהה זו של האבות בספר בראשית הופכת את  . . . לוקים-א

אף על פי  .)45עמוד , חלק א" (מעשיהם לאירועים מכונני עתיד היסטורי

הוא גם היה מעוניין , הזמןשנהגה כפי חוקי , ה הסכים לעצת שרה"שהקב

בסצנה  . גם ליצחק וגם לישמעאל–בקיום הבטחותיו לעתיד לבני אברהם 

ישמעאל  .האנו מוצאים את ישמעאל קרוב למיתהבאה בבראשית פרק כא 

 במדבר פארן –להתחיל חיים חדשים כפרא אדם " לידה מחדש"ישיג 

סמט מסיק ' ר .)הבביטוי ז" אמצעי לשון נופל על לשון"ם כבר העיר ל"הרשב(

אבל ההקשר הרחב , שרקע הסיפור ומילותיו מצדיקים את שרה בהנהגתה

ה ובין זו של "של הסיפורים מגלים פער עקרוני בין הפרספקטיבה של הקב

ה רצה למלא הבטחותיו "הקב; שרה היתה מעוניינת בירושת בנה .שרה

 אנו רואים את השכבות השונות של, מניתוח כזו .ליצחק ולישמעאל

  .ובאים להבנה עמוקה יותר במעשי האבות, הסיפור

המחבר מוקיר את תרומת המחקר הדן במזרח הקדמון לגילוי 

חשיפתן של תעודות ספרותיות מן : "תעלומות עתיקות יומין בפרשנות

גילתה לנו כיצד תיארו וסיפרו עמי , המזרח הקדמון בדורות האחרונים

צלה ממנו ועל עוד כמה על המבול והה, הקדם הללו על בריאת העולם

מפרשים בני  .עניינים שגם תורתנו מספרת עליהם בפרשות הראשונות שלה

פקחו את עינינו לראות את ההבדלים ) וקאסוטו ראש וראשון להם(ימינו 

, חלק א" (הרבים והתהומיים בין סיפורי התורה לסיפוריהם של אותם עמים

   10.)29עמוד 

                                                                                                          
הרב סמט מביא לידיעתנו את הזיקורת הבבלי בכדי להסביר את הסיפור של , בפרשת נח) 10

הוא מציין את הדרכים העתיקות למפקד אנשים על מנת לתרץ את בעית , דברבפרשת במ .מגדל בבל
הרב סמט סוקר , בשני העיונים .מו-מה:כו ובין במדבר א- כה:הסיכומים השווים בין שמות לח
ואחר כך מסביר איך תורם הידע בתעודות של המזרח הקדמון , תשובות המפרשים ויחסיהם לטקסט

 .להבנת ענינים אלו
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כמעט והתעלמה לגמרי  ל"זנחמה ליבוביץ ' כדאי להעיר שפרופ

כנראה היא חשדה שההישגים ממחקר  .משימוש בתעודות מהמזרח הקדמון

הזו עלולים להיות כרוכים בסכנות דתיות העולות מהשוואת התורה 

, סמט שואב ממקורות הללו' ר, לעומתה 11.לתעודות שנתחברו בידי אנשים

 התאמת כדי להראות את .מאד להדגיש את המרכזיות של הטקסט ומקפיד

לעתים קרובות הוא מביא מדרשים ודברי מפרשים שכבר , פירושו לטקסט

   12.הציעו אותם הרעיונות בלי שידעו על התעודות האלו

  כפיית ערכים מודרניים על הטקסט

דיונו של המחבר ברקע ההיסטורי לסיפורי התורה מעלה את הענין 

הוא , ת באבפרש .של החיוב להתרחק מכפיית ערכים מודרניים על הטקסט

ה למשה לבקש מפרעה "מבקר את המפרשים שנסו להצדיק את ציווי הקב

ה רצה להראות לכל שפרעה לא היה "הליכת שלושת ימים בהסבר שהקב

דבריהם של בעל הכתב " :מוכן לתת לבני ישראל אפילו דבר קטן כזה

והם מדגימים את סכנת , והקבלה ונחמה שהלכה בעקבותיו תמוהים ביותר

אחר ניתוחו של  .)184עמוד , חלק א" ( של הפרשנות האפולגטיתההיסחפות

ה "סמט מסיק שהקב' ר, )ן"וציטוט דברי אבן עזרא והר(ההקשר בספר שמות 

צוה את בני ישראל לשאול את נכסיהם של המצרים כדי להובילם לרדוף 

" רמאות"תכסיס כזה אינו שונה מ .וזה כדי להטביעם בים, אחריהם לים סוף

, המצרים היו ראויים לטביעה .מטרתה להביא לנפילת האויבש, במארב

  .כגמול על השיעבוד ורציחת ילדי היהודים

                                                                                                          
ספר זכרון לנחמה ; פרקי נחמהבתוך , "ה"מתוך עבודתי עם נחמה ע", ה ארנדראה מש) 11
הסוכנות היהודית לארץ : ירושלים (חיים כהן גבריאל, מאיר-רות בן, משה ארנד: העורכים. ליבוביץ
הפירוש , הפרשנית", ישראל רוזנסון. 47עמוד , )א"תשס, המחלקה לחינוך יהודי ציוני, ישראל

 שלושים שנה :על דרך האבותבתוך " ,על תפיסת הפרשנות של נחמה ליבוביץהערות ; וההיסטוריה
, שמואל ויגודה, אמנון בזק:  העורכים.קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך; למכללת יעקב הרצוג

מעיר שאפילו בפעמים הנדירות , 448-449 'עמ, )א"תשס, הוצאת תבונות: אלון שבות( מאיר מוניץ
 לדיון נוסף .לא היסטורי, היא עשתה כן ממבט פסיכולוגי, ודות היסטוריותשבהן הביאה נחמה את תע

 The Paradox“, )שיצא לאור בקרוב(ראה מאמרי באנגלית ,  נחמה ליבוביץ'בדרך לימוד של פרופ
of Parshanut: Are Our Eyes on the Text, or on the Commentators? Review of 

Pirkei Nehama,” Tradition. 
 The Study“, בארי איכלר: ערך שדן בענינים אלה מבחינת השקפה דתית הוא-מאמר רב) 12

of Bible in Light of Our Knowledge of the Ancient Near East,” in Modern 
Scholarship in the Study of Torah: Contributions and Limitations, ed. Shalom 

Carmy (Northvale, NJ: Jason Aronson Inc., 1996) ,81-100' עמ. 
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האם נכון לראות את בנות , המחבר דן בשאלה, בפרשת פינחס

: הוא מבקר את ההנחה שמאחורי השאלה .צלפחד כפמיניסטיות קדומות

להלביש על הניסיון : המכשול הצפוי לעוסקים בשאלה זו הוא האנכרוניזם"

, חלק ב" (פרשה מקראית שלא בצדק את מושגינו ואת לבטינו המודרניים

הן : סמט מסביר את ההקשר והרקע לבקשת בנות צלפחד' ר .)249עמוד 

זאת אומרת שהן קבלו את ההנחות של המבנה ; התעקשו להקים שם אביהם

היו לאב שתי , בתקופת המקרא .בלי עירעור הפטריארכליתשל החברה 

 .ובקיום בנים אלו על נחלת אבותם, בהעמדת בנים: ם לקיים את שמודרכי

אבל ,  היו לצלפחד ילדים–הפרדוקס במשפחת צלפחד היה בהעמדת בנות 

ה לבנות צלפחד "תגובתו החיובית של הקב .לא ילדים שישארו בנחלתו

בין , שברובד האנושי העמוק ביותר אדם שהביא צאצאים לעולם"לימדה 

 .כמי שזכה בהמשכיות) אם נפשו ישרה(תופס את מצבו , בנים ובין בנות

סדרי החברה הם  . . . המשכיות זו היא עובדה חזקה יותר מכל סדר חברתי

אל מול התחושה הקיומית הבסיסית ', על פי מצוות ה, הנסוגים כאן אפוא

שמבחינת המשכיותו בעולם אין משמעות להבדל בין בנים , של האדם

מה , הרב סמט תמיד שואל: בסיכומו של דבר .)256עמוד , חלק ב" (לבנות

   13.ואינו שואל מה אנחנו רוצים למצוא בתורה, התורה בעצמה מלמדת

  טכניקות ספרותיות

וצות ביותר בעיוני המחבר היא אחת מהטכניקות הספרותיות הנפ

ניסיוננו לימדנו כי הסיפור : "לשנים) סיפורי או הלכתי(חלוקת קטע 

או , המקראי נחלק בדרך כלל לשתי מחיצות שהן שוות זו לזו באורכן

הוא טוען שכל , בפרשת ויצא 14.)77עמוד , חלק א" (קרובות להיות שוות

ידה מציינת את אמצעיתו של היח 15.הפרשה נחשבת כיחידה ספרותית

כך הקלה התורה על הקורא  .המשנה את מהלכו של הסיפור, נקודת המעבר

                                                                                                          
, בתקופה דמוקרטית שלנו .כשהרב סמט מתייחס למצות המלך, ראה גם בפרשת שופטים) 13

; ואם כן המלכות היא צורת הממשלה האידאלית בתורה, קשה להכריע אם התורה מצווה את המלכות
הרב סמט  .הוגנתאו אפילו כוויתור לשאלה שאינה , או אם התורה רק מתירה את המלכות כאופציה

 הרב סמט מעדיף פתרונות התומכות .טו וסוקר את הפרשנות- יד:פונה אל המתח פנימי בדברים יז
 .בשני הצדדים בבת אחת

 .אחרי מות, תרומה, יתרו, בשלח, וארא, שמות, פרשת וישלח, למשל, ראה) 14
ע שהיו ולעתים הוא מצי, ראוי לציין שהרב סמט מתעסק בעצם ענין חלוקת הפרשיות) 15

, ויקהל, תצוה, בשלח, פרשת ויצא, למשל, ראה ).75עמוד , חלק א(נחלקות על פי שיקולים ספרותיים 
 .כי תצא, בחוקותי, פקודי
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בדיוק באמצא הסיפור  . פסוקים148בפרשת ויצא נמצאים , למשל

 . את יעקב להישאר בחרן ולעבוד במשכורתלבן מזמין, )כח-כז:בראשית ל(

סמט מפרש את ' ר .יעקב מסכים לזמן בלתי קצוב, להפתעת הקורא

 .יעקב בנה את משפחתו, בחלק הראשון של הפרשה: המחיצות כניגודיות

 מה שהיה יכול –יעקב התעכב בחרן רק כדי לצבור רכוש , השני בחלק, ברם

דת אחד עשר בנים נתמלאה בניית משפחה בהול .לעשות גם בארץ ישראל

עשרו של , בחלק השני .והפסיקה פתאומית בחלק השני, בחלק הראשון

' ר .ואחר כך הוא קלל את רחל בלא יודעין, יעקב עורר את קנאת בני לבן

שכבר ביקר את יעקב על ) פרשה עד(סמט מביא מדרש מבראשית רבה 

 –ך ואהיה עמך שוב אל ארץ אבותיך ומולדת, ה"אמר לו הקב" :עיכובו בחרן

אמי בשם ריש ' ר !אני בעצמי מצפה לך, אמך מצפה לך, אביך מצפה לך

אלא משתשוב אל ארץ , נכסי חוצה לארץ אין בהם ברכה, לקיש אמר

  ."אהיה עמך, אבותיך

סמט מסיים את עיונו בפרשת ויצא בהסבר על ההקשר שבו ' ר

ריה שהביא בניגוד לסנגו .מופיע הסיפור בתוך כלל הסיפורים על האבות

סמט ' ר, וגם ליעקב בפרשת תולדות, וירא-למעשי שרה בפרשות לך לך

 אלא –מעיר שכשלונו של יעקב בפרשת ויצא לא היה בתחום המוסר 

אבל ; אין בעיה מוסרית ברכישת נכסים .בעיכוב שליחותו כאיש הייעוד

ולכבד , יעקב היה צריך לחזור לארץ אבותיו למלא את נדרו שנדר בבית אל

   16. הוריואת

  עניינים הלכתיים

המחבר מדגיש שטכניקות ספרותיות לנתח את סיפורי התורה 

הוא , בפרשת קדושים, למשל 17.עוזרות לנו גם בפרשיות העוסקות בהלכה

ל תמיד מתייחסים "למרות שחז ."לפני עוור לא תתן מכשול"דן במצות 

או " ,סומא בדבר" להטעות –למצוה זו במובן מטפורית לעיוורון שכלי 

ל גם כללו את המשמעות המילולית "אם חז –למסור דבר האסור לאחר 

                                                                                                          
הרב סמט מקדיש את עיונו לדיון ארוך על הנהגת יעקב בספר בראשית ביחס , בפרשת ויחי) 16

 .לתפקידו כאיש הייעוד
, אחרי מות, שמיני, צו, פקודי, ויקהל, כי תשא,  תצוה,תרומה, פרשת משפטים, למשל, ראה) 17
 .כי תצא, ראה, בחוקותי
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הבנה מטפורית בתחום ההלכה מעוררת בעיות , בדרך כלל

ולהתרחק , משמעית-ורה וחדלשון החוק חייבת להיות בר" :חמורות

לפיכך מטפוריזציה  .מסלסולי סגנון המתאימים לשירה ולפרוזה אומנותית

ולהביא לפירושים , של חוקי התורה עלולה להפקיעם מכוונתם המקורית

האם  .)88 ודעמ, בלק ח" (שאינם מכוונים לפשוטו של מקרא ואינם כהלכה

 מצטט הגדרתו של הרב סמט ? המטפוריבןישנו הסבר הגיוני כאן למו

אחד שהלשון עצמו מחייב  :על שני סוגים של מטפורות פרופסור יוסף אבן

סמט מביא ודוחה דעות של ' ר .לשונית- ואחד שהוא חוץ, את המטפוריזציה

לפני עוור לא "כמה מן המפרשים שנסו להתאים את המובן המטפורי של 

לשונית - הוא מציע סיבה חוץ, על כרחו .למילים במקרא" תתן מכשול

יש , לגבי רוב מצוות התורה האוסרות מעשים רעים לזולת: למטפוריזציה

אדם גונב , למשל(כי יש לאדם סיבה ותאווה לעשותם , טעם לאסרם

אולם איזה מניע יכול להיות לאדם להכשלת עיוור " .)לרכישת נכסים

ללא כל מניע תועלתי , זהו מעשה שפל ופחדני של התעללות לשמה ?בדרכו

" ל שלא ייתכן שהתורה תאסור מעשה סדיסטי כזה"לפיכך הניחו חז .לצדו

הוא מביא חיזוק , אחרי הסברו להגיון בפירוש מטפורי .)91 ודעמ, בלק ח(

ולפחות כעשר  –ך עשרים ושש פעמים "מופיע בתנ" עוור"מילת  :לשוני

,  פעמיםד"ימופיעה " מכשול"מילת  .הופעות מאלו מתפרשים במובן מטפורי

נמצא שמפרספקטיבה רעיונית וגם  18!מתפרשת במובן מטפוריותמיד 

סמט ' ר 19.מסתברת יותר בביאור מטפורי" לפני עוור"הבנת מצות , לשונית

קל מאוד לחשוב : מסיים שיש לניסוח המוחלט של הפסוק משמעות נוספת

המטפורה מדמה מעשים אלו למה " .שאיסורים אלו אינם חמורים כל כך

                                                                                                          
וב המקרים נמצאים בספרי  ר– בתורה "מכשול"זו הפעם היחידה שמופיעה מילת , ברם) 18

, בקללות שבפרשת כי תבוא, יתירה מזו .עובדה זאת יכולה להחליש את נימוקו .נביאים אחרונים
האם אותם ביאורים מטפוריים יכולים להסביר גם את  ).יח:דברים כז" (ךארור משגה עור בדר"כתוב 

, בהר, אמור, פרשת תרומה, למשל, עוד ראה. אבל אינו משכנע לגמרי, דיונו מאוד סביר? הפסוק הזה
 .כשהרב סמט מנסה להראות את ההתאמה בין תורה שבעל פה ובין פשוטו של מקרא, ראה

כשהרב סמט מנסה להראות את ההתאמה , ראה, בהר,  אמור,פרשת תרומה, למשל, עוד ראה) 19
 .בין תורה שבעל פה ובין פשוטו של מקרא
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  הסתייגויות

למרות שטכניקת חלוקת  .אפשר להפריז, כמו בכל דרך לימוד

יש כמה , יחידה מקראית לשתי מחיצות משכנעת ברובם של המקרים

מחבר משתדל ה, למשל, בפרשת שלח .פעמים שהמחיצות אינן שוות כל כך

 35 רק כשחצי השני כולל,  פסוקים43לתרץ למה החצי הראשון כולל 

 –בפרשת ויצא , ברם .)4בהערה , 184-185 'עמ, ראה חלק ב(פסוקים 

הדבר נועד להוביל את "סמט אומר ש' ר, כשהסביר את התועלת בטכניקה זו

תי ולשם כך קיימת הקפדה שש . . . המעיין להקבלת שתי מחיצותיו זו לזו

די להקל על הקורא את מציאת נקודת כ –המחיצות יהיו שוות זו לזו באורכן 

איך , אבל אם המחיצות אינן שוות .)78עמוד , חלק א" (החצייה של הסיפור

סמט מצא את נקודת המעבר ' ר, במקרה זה ?התורה מקילה על הקורא

   21.בלי עזרת טכניקה זו, בפרשת שלח מתוכן של הפרשה

שגים פרשניים של המחבר נובעים מביאור למרות שהרבה הי

לפעמים הוא נראה יותר מדי להוט לבאר איזו מילה לסייע , מדוייק למילים

שמופיעה " (לתור"הוא מבאר את המילה , בפרשת שלח, למשל .את מטרתו

שמופיעים בו השרשים , בניגוד לפרשת דברים, שתים עשרה פעמים בסיפור

לתור את "ה צוה את האנשים "הקב ."לבחור"במובן ) ר"חק, ר"חפ, ל"רג

אבל הם החליטו לרגל ולחפור את הארץ במובן , לבחור את הארץ"=הארץ

, נאמר על המרגלים :אפשר לשאול נגד הסברו .ואז הם גרמו למשבר –צבאי 

האם המרגלים באמת עלו לשם  .)כא:במדבר יג" (ויעלו ויתורו את הארץ"

 פתרון מקורי לבעית הסתירות המבקש, סמט' ביאורו של ר ?בחירת הארץ

גורע משני , הבולטות בין סיפורי המרגלים בפרשת שלח ובפרשת דברים

  .התלויים אחד בשני, )בפרשת שלח וגם פרשת דברים(העיונים 

המחבר מחפש תירוץ טקסטואלי להסביר אי , בפרשת בראשית

מעיר על , הוא מחלק את הפרשה לתחומים ספרותיים .קבלת קרבנו של קין

                                                                                                          
זה שנאמר " ":עין תחת עין"ם לניסוח התורה במצות "הצעתו דומה להסברו של הרמב) 20

אלא שהוא ראוי לחסרו בתורה כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו אינו לחבול בזה כמו שחבל בחבירו 
 ).הלכה ג, הלכות חובל ומזיק פרק א." ( . . חבול בו כמו שעשה ולפיכך משלם נזקו או לאבר

כשמנסה להסביר למה , )5הערה , 233במיוחד בעמוד (ראה גם דיונו הארוך בפרשת בלק ) 21
הוא עדיין מצליח להקביל את שני , כמובן.  פסוקים61כשהשנית בת ,  פסוקים34מחיצה אחת היא בת 
 ).פרשת תרומה, למשל, ראה(לו אפילו כשאינם שווים החלקים במקרים א



171 יל'הרב חיים אנג

                                                                                                         

  לסיום

אברהם יצחק ' ג ר"המחבר מצטט את דברי מרן הרה, בפתח ספרו

ל שכתב שסיגנון השירי בתורה יכה גלים בלב כל קורא "הכהן קוק זצ

סמט מוביל את קוראיו לתוך תהליך ' ר, לכתבבהפיכת שיעוריו  .בפרשיותיו

להגיע באמצעותן  . . "., הוא מצליח במטרתו שהצהיר בתחילה .הלימוד

בגישה ספרותית  .להבנה עמוקה יותר ועשירה יותר של פשט המקרא

והיא , אל לבם ואל תודעתם של בני דורנו' למקרא יש כדי לקרב את דבר ה

   .)3עמוד , חלק א" ('הפשטות המתחדשים בכל יום'בבחינת 

כי : והגם כי ידענו זאת", ם בהקדמתו לשיר השירים"כתב המלבי

הביאור הפשטי הוא , בכל זאת .ואלף כיוונים, לקי לו שבעים פנים- הדבר א

טרם נבוא בחדרים אל קודש , הוא המפתח בו נפתח השערים, ראשית דעת

, ר עינינוניתוחו של הרב סמט בדרך הפשט מאי ."פנימה ואל היכלי מלך

 .ומוביל אותנו יותר קרוב להיכלי מלך

 
 .כשהוא דן באריכות בחשיבותן של הלכות שמיטה ויובל, ראה בפרשת בחוקותי) 22



  שה אהרן בלייךהרב מ
  מ בישיבת אשכול"ר

 
  ספר לימוד להלכות בין אדם לחבירו

  תקום ולא תטור  לא– 'כרך ב

 הרב צבי וינברגר והרב ברוך חפץ
  "תורת האדם לאדם"מכון הוצאת 

 )ג עמודים"תכ(ג "צפת תשס
  

  מצוות המונחות בקרן זוית

בזמננו זכינו לראות ריבוי הספסלים בבתי המדרש ללומדי תורה 

אולם  .ם בכל מקצועות התורההמדקדקים בקלה כבחמורה ולפירסום ספרי

 הלכות –רוב רובם של ספרים אלו עוסקים במצוות שבין אדם למקום 

במה שנוגע למצוות שבין אדם   אבל–ס ופוסקים "המבוארות להדיא בש

לחבירו שאינן מבוארות כל צרכן בדברי רבותינו הראשונים עדיין לא זכינו 

שקיומן ,  שמצוות אלווהפועל יוצא מזה הוא .שיתלבנו הדברים די הצורך

 נשארו, תלוי בהכשר המדות ותכונות הנפש שלזה צריך עמל ויגיעה רבה

  ".אדם דש בהן בעקביו"בכלל המצוות ש

הראשון מגדולי האחרונים שעסק במיוחד בענינים אלה , כידוע

בכוונה לעורר לבותיהם של אחינו בני ישראל לקיום המצוות שבין אדם 

ראשית פרי עמלו היה ספר שמירת הלשון  .ל"לחבירו היה החפץ חיים זצ

שבהם ייחד את הדיבור לא רק לאיסורי לשון הרע , וקונטרס אהבת חסד

ורכילות ומצות גמילות חסדים אלא גם למצוות אחרות המסתעפות מענין 

מתוך עסקו בביאור האיסורים הכרוכים באיסור ,  ולדוגמא–לענין באותו ענין 

עיין (ת הדיבור גם באיסורי נקימה ונטירה לשון הרע הרחיב החפץ חיים א

ח לתוך "אמנם אף שירד הח). ובבאר מים חיים שם' ט-'פתיחה ללאוין ח

אם יש לאסור ,  למשל– עומקה של הלכה לבאר תנאי איסורי נקימה ונטירה

צערא "דוקא במקרה שיש בה דררא דממונא של חבירו או גם במקרה של 

ר פרטי הדינים של איסורי נקימה ונטירה כ בביאו"מ לא האריך כ" מ–" דגופא

   .וכדומה כמו שהאריך בפרטים וצדדים וצדדי צדדים של איסור לשון הרע

שעל ידו מתפרסמות " תורת האדם לאדם"לאחרונה נתיסד מכון 

וחבל . חוברות שונות המוקדשות לביאור המצוות הנוהגות בין אדם לחברו

ספרים באמריקה ואפשר שחוברות אלו קשות מאוד להשיג אצל מוכרי 

בשנים האחרונות החלו לפרסם ספרים . לרכשן בקלות רק בארץ ישראל

ה "הראשון בסדרה זו שיצא לאור בשנת תשנ. שלמים ומקיפים בענינים אלה
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טרם נייחד את הדיבור על מהות הספר יש להדגיש שעצם פירסומו 

י זה "שע, יש בו כדי לחזק את החשיבות של שמירת מצוות לא תקום ולא תטור

שהקורא בא לידי הכרה שישנן כמה סוגיות שלמות שצריכות עיון להבינן על 

. מזה יתן אל לבו את החובה הגדולה לקיים מצוות אלו כראוי וכיאותבורין 

מועדים "ס "בעמ, א"משה שטרנבוך שליט' ג ר"וכדאי לצטט את דברי הרה

וראוי להכניס הספר לתוך : "בהסכמתו לספר זה, "תשובות והנהגות"ו" וזמנים

ל ששתי לוחות "א זצ"וכבר אמר רבינו הגר .ביתו שתלמוד מביא לידי מעשה

, ששניהם שווין, וחציים בין אדם למקום, חציים בדיני אדם לחבירו, הברית

וטוב הדבר ונאה שלומדים חלק זה של התורה  .ה לא נזהרין כדי צורך"ובעו

  ."בחבורה ומפיצים הדברים

שהוא חלק הארי של , בחלק הראשון. הספר נחלק לארבעה חלקים

לק זה דנו המחברים בין בח .מבוארים פרטי האיסור של נקימה ונטירה, הספר

, "צערא דגופא"אם הוא נוהג גם במקרים של : וכגון, בהגדרת האיסור, השאר

 הכוונה לתועלת היא תנאי לאותו – באופנים שהותרו הנקימה והנטירה –אם 

האם יש לאסור נקימה ונטירה כשהנוקם והנוטר נוהג כן על ריב לא , ההיתר

ברים בדיונם בשאלות הללו אינו י המח"חלק ענק מהמקורות שצוטטו ע .לו

מצוי אצל רוב לומדי תורה ומהם שאינם נמצאים אף באוצרות הספרים של 

  מוסדות התורה

המחברים מעלים לפעמים חקירות מאוד מענינות בליבון צדדי 

אחת מהשאלות שדנו בה היא במקרה שהנוקם . האיסור של נקימה ונטירה

) שמעון(יקש לשאול מהזולת בא לנקום נקמתו מחמת זה שפעם ב) ראובן(

שני קרדומים והלה סירב לבקשתו ועכשיו בא שמעון לשאול מראובן קרדום 

המחברים  .וראובן מסרב להשאילו מחמת זה שרוצה לנקום משמעון, אחד

חקרו אם יש בהנהגתו של ראובן משום איסור נקימה מאחר שאין בה בגדר 

, לענין באותו העניןשוב העלו שאלה שניה מענין . מדה כנגד מדה ממש

ל מאחר שאין בסירובו "שאפילו אם ננקוט שאין איסור נקימה חל במקרה הנ

מ אולי יש להגדיר הנהגתו "מ, של ראובן כשיעור הטובה שהוא ביקש משמעון

מסקנתם היא שאכן יש בהנהגת ראובן . שאסור מן התורה" חצי שיעור"כ

 



 174 אור המזרח

קורות מכל ספר במדור ההלכה לא הסתפקו המחברים בציטוט מ

אלא גם פלפלו , וספר שיצא לעולם מתחלת ימי הדפוס עד עכשיו גרידא

ערכין ' הקהלות יעקב למס, לדוגמא. הרבה בהבנת דברי בעלי המקורות ההם

ד דגם באיבה שלא מחמת שהרע לו עובר בלא "משמע לענ: "כתב לחדש' ג' סי

ל הקהלות יעקב יצא א שבע" ז–" ע"מ צ"ומ, והסברא נותנת כן, תקום ולא תטור

לחדש שאף בנידון שראובן עשה עוול לשמעון ושמעון מסרב להיטיב לראובן 

מחמת איבה או טינא שיש לו עליו שנצמחה מענין אחר לגמרי הרי הוא עובר 

ולפום ריהטא נראה שכוונת הקהלות יעקב היא שעוברים בלא . בלא תקום

וזהו חידוש ,  לו רעהתקום ולא תטור אפילו כשאינו מזכיר ממה שהלה עשה

אמנם מאחר שבסימן זה עוסק הקהלות יעקב ביישוב כמה הערות של . גדול

חיים קנייבסקי ' ג ר"לכן פנו מחברי הספר אל הרה, א"חיים שליט' בנו הגאון ר

ק שכוונת אביו היתה "וביאר הגרח, ל"א להסביר דעת אביו הגאון זצ"שליט

ם יש כאן אומדנא שאף אם אינו שמאחר שאין אדם נוטר איבה לחברו ללא טע

מ יש לתלות שמה שנוטר איבה לחברו הוא מחמת פגיעה "חושב כן להדיא מ

אבל לו יצוייר שברור לנו שהאיבה לא נוצרה מחמת הפגיעה , הראשונה

אולי יש מקום לבעל  ).'ח- 'ש עמודים ו"ע(הראשונה אין בזה איסור לא תקום 

מ עשו המחברים דבר "אך מ, עקבדין לדון אם זוהי באמת כוונת הקהלות י

ק כמו ששמעו מפיו כדי ליתן "גדול במה שהעלו על הכתב דברי הגרח

  . אפשרות להלומדים לפלפל עוד בענין זה

ך עם פירושם "רצוף לחלק ההלכה מופיע מדור המלא מקורות מתנ

הדנה .) כג(ס ביומא "וכן סוגיית הש, דברי מוני המצוות, ך"של מפרשי התנ

ס מגדולי "ר נקימה ונטירה ביחד עם הרבה ממפרשי השבגדרי איסו

הדברים מובאים ככתבם וכלשונם . הראשונים והאחרונים שעסקו בסוגיא זו

                                                 
מאמרו של הרב אלחנן , )ג"תשנ(ה "ראה קובץ בית יצחק חוברת כ, על ענין חצי שיעור בנטירה* 
 ). הערת המערכת(שיא ' עמ" להגדרת הלאו דלא תטור "–אדלר 
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שבו נערכו תמצית " חלק המעשה"סידרו המחברים , נוסף לזה

לבסוף עיטרו המחברים את הספר בעשרים  .ההלכות שנתלבנו בחלק ההלכה

סיפורים  ."סיפורים מהחיים מנותחים ומוארים מבחינה הלכתית"ושלשה 

גביהן יש לברר אם יש בהן אלה הם דוגמאות לעובדות המתהוות בכל יום של

בסיומו של כל סיפור וסיפור חורצים . משום איסור לא תקום ולא תטור

וגם הוסיפו עוד , המחברים את פסקם עם הנימוקים שעליהם מבוסס הפסק

גם בחלק  .מראי מקומות לאפשר לקורא לעמוד על הטעם והמקור של כל פסק

יפורי ובזה ניתן לקורא ההלכה מתלווה לכל ענף וענף מראה מקום למדור הס

להבין איך שהדברים שנתבררו להלכה מתגשמים למעשה בחיים 

תועלת גדולה מפיק הקורא מכך שבחלק ההלכה מפנים אותו  .היומיומיים

כל רב ומגיד  .לחלק הסיפורי ובחלק הסיפורי מפנים אותו לחלק ההלכתי

 בכדי שיעור מכיר בתועלת שיש בסיפור או במעשה רב לשם המתקת הדברים

ולעתים לא נדירות הסיפור אינו בא לשם עיטור בלבד , שיוקלטו בלב השומע

אלא קולע הוא אל המטרה ועושה רושם יותר גדול מעצם השיעור או 

 –בספר הנכבד הזה יכול כל רב ומחנך להעזר למצוא את מבוקשו . הדרשה

 הרי אם רצונו להעביר שיעור בהויות דאביי ורבא ולהוסיף נופך בתור סיפור

ואם רצונו להטיף מוסר ולהרחיב את הדיבור בדברי ; החומר מוכן לפניו

גם תלמידי ובוגרי הישיבות  .גם לזה החומר מוכן לפניו כשולחן ערוך, תורה

  .העוסקים בסוגיות קשות אלו ימצאו עזר בכל חלקי הספר הזה בדרך לימודם

 ספר חשוב זה כולל ביאורים רחבים בכל עניני נקימה, לסיכום

.  עם הוספת סיפורים שהם דוגמאות למעשה–ונטירה להלכה ולמעשה 

העיקר הוא שאכשר דרא שמקצועות התורה האלה אינם מונחים עוד בקרן 

ילך מחיל אל חיל בעבודתו " תורת האדם לאדם"ויהא רעוא שמכון  .זוית

י פרסום קונטרסים וספרים נוספים בעניין מצוות הנוהגות בין "הקדושה ע

  . צ"עד ביאת גוא, לתועלת הרבים ולהרמת קרן התורה, רואדם לחבי
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	עמ' 39: ד"ה צווי. דברי המבקר "אין לתורה קשר לליל פסח מצרים" תמוהים שהרי הטור מדבר על ליל "נדדה שנת המלך" (ולא על ליל פסח מצרים ממש) ובו, כידוע, למד מרדכי תורה. הרמז של המבקר לפסוק "צווה ישועות" נכון והוא נעלם מדעת המהדיר אך פירוש המהדיר נשאר על עומדו (ולעיל סעיף 5 נמנתה הערה זאת פעמיים).
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